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 ؟تسیچ مزیت ونییه

 ؟تسا ملع مزیتونپیه ایآ
 ؟تسا وداح مریت وپه 1

ÛÎ؟درآد هعیطلاءا دوام اب ییطادت رام زیت ونییه  

 هکنیا تلعو تسا سیطانغم 9 قرب هیبش مزیت ونږیه ابآ
 ؟ تسیچ درک مربتونپیه نا وتيم

 هیبشیئورین هدننک مزیت ونپیه یاهتسد و اههشچرد اب
 ؟دراد دوجو سیطانغم ای هتسیرتکلا 9 قرب یورین

 #* تس نیقلت مزیت ونییه تلخ ای[

 سا فیض رب یوقهدا را لیمحت مزیت ونپیه تلعایآ

 ؟ ميعالطایب نآزا ام هک د راد یرگید رارسا و لع ای
 ؟دنریگب دای دنناوتیم همه ار مزیت ونپیه ایآ

 ۶ تسا مزال ييطيا رش هچ مریت ونپیه نتفرگ دای یا رب

 هچنآ تكمک اب 9 !تسا ردقچ مریتونپیه یوریت هعماد

 ؟ داد ماحنا نا وتیم یلاهراک

 ؟دراد یئاهررض و هدیاف هچ مزیت ونبیه ۲
 ًعقاو یناور یاهیرامیب هحناعمرد دح هچات مزیت ونپیه ٩
 ۱ ؟تسا و ثقم

 هچ مزیتونپیه زورما یکشزپناور 9 یکشزپ یابند رد
 ۱ ؟دراد یشقن

 ؟دنراد یطباژر هچ مزیتونپیه و قشم
 !؟تسیچ مزیتونپیههب عجار فلتخم نادنمثناد دیاقع

 باتک نن ارد

 مرت ونه هدای زد رگىد لئاسم یداسبو قوف یاهشسرد هب

 .تسا هدش هداد خساپ



 راو نیل ۶! کارن ناردا رد هک دی ام رثیم هظجالم ريز هل اقم رد

 رتکد روسف ورپ .دییاآ ویسررب «شیامزآدروم مزیت ونپیه عوضوم
 نایاقآ زا واست و ناريا رد یکشزيناور رد یسایسریم

 دریگیم را رگرگی د ناکشزپنا ور

 مداهح لاس ۵ هدامش یکشزپ ناود هلجم زا لقن

 ۷۲۳ لسلسم هدامش ۱۳۸۵۱ لاس ۳۹ 1
 یا

 م

 :يسأپس ریم رتکد زا

 )سی

 ۲ سم ونپی

 یکلم يلع دمحم رتک د یاق؟ بانج مرتحم راتمهو تسود
 یهماننآ قەمیمض هک یمسر همان نمض یکش رپ ماظن سید بیان

 همسیت ونپیل» هب حجا د ]ا ونسدنچیاداد هک یمسای ر دان رتکد یاقآ
 نوچ و هدش هداد خساپ هکد وب دش حج رط یدنچ تالاوئس دوب

 دشابح رطم زین یرگبد نا راکمه یا رب تالاوئس نیا تسا نکمه
 دد العف هک ار «ۀلوناک» یاقا هلاقم سپبتو جرد الیذ ار خساپنآ

 میکس و غرد تسحر بحاص عوص ود نِیآ

 هتف رد مسی ونیهرد صصختم٤ك وب اک »یسو واط ناسش یاق آ اب هک یسامئرد ...»

 یملع تاعالطا تیعقاد , دندش مزیتونپیه رفن دنچ د نیرمن د هرک اذم هسلج دنچو
 لاس تسب هجن هک دراد یلماک یگدامآ ناشبا , دندرگ دسم ات و یسدرب ناشبا

 رد ناداتساوخ و نادنمقالع دایتخارد غی ردسب ارد وخ تای رحت د تاعلاطم و تامحز

 دنهد رارق یرادهب ترازو زکارمدد اب یکشزپ ماظن نمجنا و اهناتسرامیبذآ اجره
 هدافتسا دروم یئاکبرماو یئایورا یاهروشک دشنام ناربا رد زین یملع هتشد نی ات
 یاهیسدربد تایبرجتو اهشیامزآ رثارب هک دنتشاد راهظالاشیا دریگ دارق ناگمه

 یرثوم رایسب حالسو هلیسو مسیتونپیهک دناهدیسد هجیتن نیاب دوخ یملع د قیفد
 یحارج هاهکیت ورون یعطف و یروفتاجلاعمو اهتیمخش رییغت.ددجم تب رتد میلعت رد
 .دشاببه یکشزپنادندو
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 نتدنچو كوب اک - یمسای ردا رتکد ۔ یتقی رط رتکد - یساپسریم رتکد یاقآ سکع نیا رد
 دن رادروضح مزیت ونپیه هراب رد شی امزآ و ثحب هسلجرد ناکشزپن اور نایاقآ زا رگید

 ندناوخرثارب «هسنارفهب رفسو لیصحتیارب نطو كرت زا شیپ ًاصخش بناجنیا

 دیقفدنمشن ادو پیدا یسبط تاکشم موحرم هک «ناتسب» هلجهرد رابس .ع زا یتالاقم

 عوض وم نییاب (۱۳۰۰-۱۳۹۶) دیسریم عبط هب دهدم رد و دوب نآ ریدم و سسؤم

 عف ومن | متسیساب مسيت وتیبل هرودکم هبتاکماب ۱۹۳۷۲ لاسرد زین هسنارفرد هدشدنمقالع

 هیض رف سوکعم نیقلت و نیقلتاب نآ قیبطتابو هداد رارق هدافتسا دروم لمعرد هکمدید

 .مربیمداکب نونک ات ۱۳۱۶ زامع یرتسیه نارامیب رد «مستایتیی» یهداب رد یکسنیاب

 نیمهو دداد رارق یرتسمهردصضخشت ساسا نیا رماني و هتف رگ هجىتن هشمه اب رقتو

 .هنافسأتم .تخاس مهارف عامتجا ردار بناجنیا یفرعم و ترهش زاغآ هک دوب جیاه

 رتهدب زگ دی آغارچاب یدزدوچ .بشزدناک سرت كنیا و صرح زایتخوم آ ملعوت .نوچ

 دره زیدا تسد قرشو برعدد مهو هداتفا لها ربغ تسد رد هتشر نیا , لاک رب

 نوچ تسا هتفرگن رارق هجوت دروم ًادج دياب هکنانجن آ هجبت هدش كن رز نابیرف

 دن امیمق ربارب زهشیمهیا رب باتف | نوچ یلودوشممامشتسا «مسیناتالراش» یوب نآزا
 ا و س تو او سس
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 شیامزآ درومو دنکیمزاب مولع رد اد دوخ یاج هتشرنیا مک مک ت سایدنچ «ددآ رب

 « هدش نینچ .e یاهروشک رد هکنانچ هدنب آ رد راچات تیبا هتف رگرارق هبرجتو

 ۱۹ طب دها وخ هدافتسا دز وم و یسد رد یملع رظن زا

 رظن تحت مزیت ونیمه لئ اسم ,دشیم لیکشت تامیم ناتسرامیب رد هتفه ره هبذش ۴ یاهزور هک یددعتم تاسلج رد

 را رق شیامزآ و یسررب دروم ناکشزپن اور زا یتئیه و ناتسرامیب سیل ر یسایسریع روسق ورب یاقآ بانج
 دن وذیم هدب ۵ ناکشزپن اور ناب اق آ زا نت دنچ و هل وب اک یس اپس ریه رومق رپ نسکعنی ارد .تق رگیم

 مسیتونپیل- دوشتباثنآ فالخ هکن [ رگم -بناجنیاعالطا قبط نا راد العف
 عوضوم نیدب ادج و هدادف رارق هجوت دروم دياب هکنانج یملع رظن زا یسک ار

 اامعو لوفشم فرط اب لاس نیدنچزا هک یسدداط نامعش یاق آ زج ؛تسا هتخاد رن

 هکیتروصرد ,یکشزب ماظن منکيمدامنشيپ و تسا هداد شب امز | یئ اجنیا روطحرد مه

 عبطد راکهلیسو و دیامت هدافتساناشاذا «دیامن یتیلاعف هتش رد نی ارد «دننادب یضتقم

 یک :الجتنمیم ناتسدامیب رد امخشنم .دزاسمها یفناشیایارب تیل اعفناکما و باتک
f 



 ا

 ناتسدامیب هتایهام ۱۳۵۱ لاسیاهین | رنخس تسا رظف ردد ما دش لوغشموهداد بیت رت

 رتک د یاقآ یاهلاوئس خساپ ميشابهتسناوت میراددیما .یئامق ذاغآ عوضوم نیاابار

 یتاعل اطم لگاسمهن وگنیارد زن ناشاماک رهو میشاب هداد ناکمادحردار یمساع ردان

 زد اب و هدوءن تک رشام یگتفه مسیت ونيل تاسل> رد دنناوتیم دنشاب لبام و دئراد

 ۱ .دنداذگب نادنمفالع رامتخا رد اردوخ تاعالطا «هن ابهام یاهیتارنخس

 یساپسریمرتکو



 ۰.۰. ,ج۳فگ یب یحنئر

  ؟؛؟یونعم یحنگ اب یحند یلو ۰

 ,متشون باتکنآهرابدد یگلاس ٥ ددو مدش انشآ مزیتوتپیهاب شیپلاس۲۶ زا
 هب ینخس ماهدیشکتمحز باتک نیا نتشون هداب ددرمع كم هک «میوگب رگا نیاربان
 . ماهتفگن فازگ

 یارب ددقچ هک «دش دهاوخ هجوتم یبوشب باتک نیا ندناوخزا سی امش

 .تسا هدش فرص تقد و هعلاطم « راک ,.نآ نتشوپ

 لمع و هب رجت مه مزیتونییه هداب رد و ماهتشون باتک مزیتونپیه ملع هداب رد نم
 نادنم-ناد یاهباتک و ماهدرک شیامذآو مزیتونپیهاد رفن ناراره « مداد نادارف

 اددجم مزیتونییهدد اد نان [تایرظن و اهشورو هدرک هعلاطء اریئاکبرماو یئاپورا
 .ماهد ومت شام زا ولمع

 یاهب اتک زایاهصالخ و یج راختالجیمواهب اتکهمج رت زا تس اهعومجم باتک نیا

 ۱ ۱ .یصخش یاههب جند اهشیامزآ هوالعب یسداف

 ردد مرومن هعلاطمو لمع شامذآ ,هبرجت مزیث ونیسه هراب رد یگلاس ۲۶ نسات

 هدکهد هب تهابشیب هک یاهداتفا رود یاهناتسرهشددو مدش ج راخ نارهت زا ۳۶ نس

 ۸ات ۶ می دادا راک رب هوالعزورره لاسراهچ تدمددو مدد زگ نکسم دندونشیاهفارید

 .مدش همجرت ونتشون لوغشم تعاس
 و ۱۲ ات ۱۱ یلا ۵ اب ۴ تعاسزا , مدشم صالخدوخ ےتلود راک زا هک زورره

 مدزیم طخد ,متشوئیه مدرکیم هنج رت مدرکبم هعلاطم بش همت زادع كيات یهاگ

 راک هزاب مدرک تسص.رف ٹقد ره لیطعت یاعزورو اه رهط اهحیص «متشوذیم مهزاب

 .مد رکسمت یرکف رگید یزیچهب نت هشوت و ندناوخ زجهب لاس ۴ تدمشارد «مدرکیم
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 یزیچ دیرخاب ندز مدقاب مامحب «مدشیم جراخ دوخ رقحم هبلک زا تقوره
 محور و مشچ ۶ نهد رد اههتشوت , رب واصت « اههلمج ؛ تاملک , اجهمه رد « متفریم

 یدادم و باوخ ماکنه ؛ هار رد « هرادا رد , سوب وتا یوت « ماد طسو دن دیصق رسه

 یذغاک هکت یودابو كچوکهچ رتفددد ًادوف «درکیمدوطخ مرطاخهب یبلطم تقوره
 .مدرکیع تشادداب

 باتک نیا مناج , ممسج , مفده « مقشع < مدادوخ «میاوخ «لاسداپچ تدمب

 .دوبهنش

 فص زا شیب هدیسرهحفصرازههسهب مياههمجرث و اههتشون ءاهتشادداب هعومجم
 الاح دش هحفص ۹۰ مد ریس س ون نشامهب یتقدارهش مد رکهصالخاب فذحا د بلاطم

 نیاهک تسلب | نم شالت یلو یتشیبام رتمک؟دش دهاوخ هحفص دنچ پاچزاسپ مئادیمن
 .دنکت زواجت هحفص ۶۰۰ زا رثکادحو هحفص ۵۰۰ زا باتک

 هبتسه هدنسو؛ نادندرف هلزنمب اههتشونتسا یلکشم دايس راک ,لاطم فذح

 دی رداقامشالاحلاح رهب «دهاوخیمیمح ر دتعاجش یلبخ ,تسا گان درداهن اد رطدفذح

 شرعزد «تسا هدش ممجاج كب رد هک ارم یزور هنابش شالت لاس ۲۵ زا شیب هجش

 .دینک هعلاطم زور بنچ

 ؛متخادرپیم تلاکو باید نیمز شورفو دیرخاب تالماعمهب تدمنیادد رگ | نم

 رکف زولمچ الاحو ؟درکسم یکف دوطچ نم هراب رد عامتجاو ٩ متشاد یعشد هچ الاح

 ! ؟الاحاب مدوب مارتحا .ددوم تشب تقون آ ؟دنکیم

 ؟ داد دها وخ با وج هچ هدنب | منیدب ات

 ؟تسا نارگ باتک نیا تمیفدک تفک دنهاوخت مدرماب آ ریسافت همهنیااب

 شزراناوتیمردقچ تسا رضاحباتک شاهجش هکارتقشمد جن رهمهنیا یسدرب

 ؟تسا ددقچ تمحز همهنیا تميق ؟درک نییعت

 ؟ماهتشوناد باتک نیا لوپ بسک یطاخب نم ابآ

 ابد قشع ,لوپ,ترهش ؟مسیونباد باتک نیانمهکدش ثعاب یاهزیگناهچیتسار



 ؟نتشون و هعلاطمب دایتعا

 فوصت صوصخب فلتخم بتک تاعلاطم رثا رد هک منیبیم راک نایاپرد الاح

 شر وددو یفوصرفنکم هبذجو هسلخاف رع حالطصاباب «مزیتونپیهدوخ» لمعو نافرعد
 لماوع نیا گند « متسین قشعد لوپ«ترهش هناوید هک منکیم ساسحا بوخ «ماهدش

 ,هدش ناسکیرمیا رب اهنیا دوب و دوب ,تساهدش فیعضیلیخ هگنرریبد گنریب مرظنرد
 تلعهب نم شخب تذلو قیمع شمار او تلاحرییغت نیا اب | «هدرک شک و رف الاماک مشطع

 ؟ودرهاب و ؟تساتاملاطمو ین اریاو یدئه یاهتضای د تلعهب ادتسا یگلاس۴ ۰ نس۶غ ولب

 نیااب ۲:موشنارهت دداو موش ع امتجادراو ادجم مهاوخیماوزنا لاس ۴ زادعب

 همین آ لاح رهبدربدهاوخن نیب زا رمنطاب یافصدشمارآ زیگنا لایخ ورگهسوسو نارپت
 .مراد مدرم نیبرد تیبوبحمو تبحمهب جایتحا رتشیب هک تسنیا منکیمساسحانونک |
 هک الاحیلو «متسنادیم فاصنایب ومل اط ,تسردان «دبار قولخمنیازا یخرب هتشذگ رد

 اهیف وصهب هسش یدودحان ماهبحورو «م رادت مد رهاب ینادنچسامت هک تسا لاس تدم

 .هلاچ «ینک هاچرکفب مدرمزایخرب مهزونهاب | ؟منک رکف دیاب هن وگچ «تسا هدنش

 یهاهشتهب اددوخ مه الاحاب آ ؟دنتسه هسسدو بلقت «یزاسهعب اش «یبوگغ ورد «یزاس

 رتمپم همه زا و نازادنا یگنس ۲ نانکشداک , نانمشد . نادوسح زا یهاپس لباقم رد

 ؟تفایمها وخ نازاسنس

 دادمت منکیمرکف «یناوج هرددو هتشذگ فالخ رب الاح هک تسنیا تقیقح یلو

 ` یتسودو قشع .دنتسه نا داکبب فو ناتسددان زا رتشیب یلیخیعقاد ویقیقح یاهناسا

 .دنکيمیعقاو یتسودد قشع داجسیا مدرم ریاربدد یعقاو

 :نیاربانب

 رظتنمو مشاب هتشاد تسود اد تادوجوم همه ءاهناسنا همه هل افراع دی راذگب

 .مئامب شاهجیش

 تسدا زا ملاع همه هک مئاع همه رب مقشاع ۷
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 مهدماجن اات دیهاوخبو دیئوگب ؟مهد ماجتاامش یا رب منا وتیمراکچالاح ,بوخ
 ؟تسا ندوب دیفمزآ رغ یتسود ینعم رگم

 تخرد تروص | رداریژ دوشننمندوسرفو یدوبات هب رحیم هکشاآرب طو رشم

 ؟درک دنهاوخدیما عطق نمزآ همه هک منام ار یربیب هدش كشخ و هتخوس

 باتک نیا دنمشزرا ناک دنناوخ امش همه رادتسودو شاع ۱

 ك وباک

 ریش بجع - ۵۲ ۳,۱۲ هبنش زود ۲۲ تعاس



 باتک نبا تیمهاهب هکنب | کا رب

 !دب ربا یہ,

 لیکشت باتک راهچ زا باتک نیا ہدینک هاکف نآ بلاطم تسرهفهب تسخن

 لصف رههب و باتک رههب « هدش صخشمد ادجیگد ر دلج تشداب تاتک رهو «تسا هدش

 قروراب كب تعاسکی ات مین تدمباد باتک همه « دی ژادنس صتخم یهاگف ثحبه ریو

 ۱ .دیق زب
 .دمنک هعلاطمب عورش دمآ ناتشوخ هک ثحبم رهذآ اج رهزا

 هکیروطن ۲هث یلو « تخانش دیهاوخ رتهب باتک نیا دد اد ناپج هدن زاس امش

 .تخانش دیهاوخ «نییدایب»لکشهب ار ناهج هدن زاس .دیاهتخانشیم لاحب اق
 مظعم د مرتحم یاملع و اپفاملسم همه هب اد تمسق نیا هعلاطم صوصخب نم

 .دشابنم یامنهاد نیرتهب نات |هب رظن و داشرا مداددیمأد هدومن هبصوت ینید
 تسا هدش نایب یاهزات یاهلومرف « تادوتسد . دعاوف , نیناوق  باتک نیارد

 یاهدن رب یاههبرحو هلسو اربژ دش دهاوخ دروربز امشیک دف ز اهن آ همل اطماب هک

 .دومندهاوخ بایماک دقفوم ناتیگ دن ز فدهب ندیسدهاد دد ادامش هک تفایدبهاوخ

 باتژاب نوناف ناونع تحت مود بانک زاموس شخبهب دنناوتیم امشلاثم نا ونمب

 یاهزات یابئد دراو هف وگچ دش هبات ؛دیئامن هعلاطمار شخبنباو دینک هعجا رم یطرش

 .درک دهاوخ رییغت امش رکفت زرط هنوگچ ؟ دش دیهاوخ

 زییرتسکداد مرتسم تاضفزا یخرب تواضقورکفت زرط ثحبم نیا هملاطماب

 ارم ناشروخ هناملاعو لدتسم هب رظن راهظاد هئارااب مداهدنمآ .دنک سمغت تسا نکمم

 ۹ .دومرف دنهاوخ انتما هرکشت نیرق



 و

 یارب یون یاههژوس

 ناگدننک هیهآ د ناگد نسب ون

 یسداف یاهملیف
 یاهعومجمای دادعت هک ,هدشتابب یدب دج یف اور یاهن اتساداهدص باتک نیارد

شو كگ رزبیاهناتسادع وضومدنناوتیهاهب ] زا
 .دنشاب یاهزاتیاهملیفع وضومای و نی ر

هدتسد وت < :ءیطرش بات زاب ثحیم هعلاطماب
 یفاثساد ,دنأوتیم ملیفء هدننک هنهتاب و 

 تیب رت رد نآ رئاو دازآ ریغو دازآ طیحمنآ رد هک د نک تشاد ریار
 .دشابناب امت دا رفا

 هک درک دیهاوخ دروخ رب یاهژات یناددتاتساد اهم مراهچ باتک هعلاطماب ۱

 .دشاب رق ناری رب انچ رتک دز یناتساو هز هزوس دناوتیم اهن آ زا كبره

 دیدهبداز یثارقپقریسد یطرش باتزاب شخب دد صوصخب نب باتک نیا هعل اطماب

 تشذگ اب دایس سک همههب تبسن درک دهاوخ بغت الماك اهلاستا هب تسن امش

 تاساسساو طم لب اةعرد ای ودیاهمد نیاهک دیمهفدیهاوخیبوخب ریز/دشدیهاوخ

 «لممسسف شیپ هدا دا یب یاهس ژاب دوخ ی درد

 نافرع زا یاهزات یایند ۱

 دعب و مزیتونپیه یسانشناور باتک تاراشتناژا لبق «دوشیم میسقت هرود ودهب نافرع خیرات
 .مزیتوتپیه یسانشناور باتک راشتنازا

 تسا لیلدنیاب یدنب میسقت نبا طتف «مرادن یاهژات یاعدا نم هکدیئامرنب هجوت

 هب تبس (باتکنیا پاچ خیرات ات) زورماهی ات هک ام یهاگشنادو یناتسریبد ناناوج هک

 و یلبنت لداعم ار یشیورد ناشدوخ حراما هبو «دنتسنادیمن یزیچ یشیوردو نافرع

 زا تاجن یارب ایند یاهناسنا درفدرف هک دنوشیم هجوتم الاصحو دنتسنادیم یتسرپدوخ

 ینافرع یاهشزرو زا ریزگان یرکف و یمسجو یناور شمارآ بسک و یبصع یاهراشف
 .دنتسه اک ویو

 زین ادخ و بهاذم نیفلاخمزا یاهدع هک تسیارد بانک نیارد نافرع كرد تیمها
 ینافرع ياهشرپدپ و اهشزرو ؛درک دنها وخ هلتحالما ریز دروآدنها وخ یور ناف رع يوسهب

 اب و ؛تسا طوب رم ناشراکفاب ؛ناشباصعاب «لناشدوخ هب ادخ و بهذم تحیمژا جراخ

 ادیپ تیقفوم بسک یارب یاهداعلاقراخ غوبن و شوه نافرع هیلوا لوصا نیرمتو لوبق

 .درکدنهاوخ



 ؟د رک هعلاطم دیابار باتک نیا هن وگچ

 ٩- دیتسح باستک نیا هعلاطم لوغشم هک یئامش منادیمن نم نونکا مه «

 ؟دی داد داوس سالک دنچد ؟تسا ردقچ ناتتامولعم

 دا یدابس « دبه یکشزیناورو یسانشناود یارتک د اب سئاسیل قوف رکا

 .ددادنیدرض باتک نیا هعلاطم هبثرمكی نیا د وجواب , دیئادیم اد پاتک نیا بلاطم

 « تسیمیش « نادکبزیف « ناد یضاید « كشزپ مشچ اب ارج « سدنپم رگا

 نماهبت رم ود ابكي هعلاطم « دی راد دودح نیادد یتامولعمابو نادقوقح « نادداصتقا

 .دوب دهاوخ بلاح امش یارب باتک

 ات ۲ لفادح یتساب « تسارت نیئاپ اب ملپید دددح رد امش تامولعم یگا اما

 هعجا رمنآ ثحابمذا یخرب هب مهزاب موزلمقومدد هوالعبودیناوخب اد باتکنیاهبآ رم

 تابرظن و دیاقع « هعلاطم ماکنه هک ,تسا یسک بوخ هدننک هعلاطم ۲
 .دشکب زمرق طخ مهم بلاطمرب ز .دسب و باتک تاحفص یشاوحو فارطارد اردوخ

 مهم بلاطمرد ز و دنسوف یمن ار باتک یشاوح باتک ندش فیثک سرت زا هکیناسک

 دیریکب تسب یزغرف راک دوخ نونک مه امش دننکبم هابتشا دنشکیمت طخ

 کیم روطخ ناتزفممب هملاطم نمض هک اردوخ تابرظند راکفاد د اقع
 طخ دب بم همد بلاج ناترظثب هکیتالمج و بلاطمربز مدیسونب باتک ریز والاب

 تاعوضوم ,ددنگيمامش رظن زا یاهزات بلاطم باتک نیاهعلاطم ماكنه .دیشکب زمرک

 رد هجف انچ « ددذگیم نات رظن زا هک رج دننام یدیدج عارتخاو راکشا ۶ رکف « وف
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 ذا تسا نکمم « دینکن تشاددایاد تاکنو بلاطم نآ ًاروف هظحلو مقوم نامه

 .دیایت ناتدایب رگید هاگچیهو « دوش شومآ فو ددرب نات رطاخ
 تشادداب دینادیمن هک اد یبلاطم و ناعوضومو ناحالطصا ,تاغل یناعم ۲

 ناتدوخ رظنب مه ددقچرهاردوخ دیاقعو داکفا « دیسرپب رتداوساب دارفازاو دینک

 دی وشف عناق دور ٹین زد ءدشک وگتفک و تحب « دس سقف مهزاب دمآ تسدداف و طاغ

 باوج هسلج نیلوا رد رگا « دیک ادیپ لاوس و باوج رتشیب « دینک رکف رتشیپ
 دوخ باضنشام هبش هک امشزغم رگید یاهزور ابدور « دیدرکف |دیپاد یحی

 .تفگ دهاوخ امشب ار نآ باوج تسا راک
 هدب افور نتسشل تحا دو لش «دینک لشا ددوخندبءانضعامامت هعلاطم ماگنه -۴

 دهاوخراک رتهبامش رکفهکنامود دوشم هتسخ هعلاطمزا رت رید هکشایکم داد

 ۴ دنکمم اهر دازآ دلش اددوخ ندیباوخ ماکنه هک هب رک دننامراکنیایاربسپ درک

 مکش,اهاپ ؛اهتسد ءاهوزاب ؛دینک اهر دازآ ولشنیمذ یددابیلدنسیور ارد وخ مهامش

 اددوخ یاهبشچ هقیقددنچ «دینیشنبیتحاد الماک عضوب د دینکلشالماک اددوخرمکو
 .دینک لش مه اددوخ تدوص تسوپو دیدنبب

 ادصورسدویفولشارب زتسا رتهب دیشاب اهنت ر تک اسیاج رد هعلاطمماگنه رگ اھ

 هعلاطمب زداف مه غولشیاجرد هکیناسک دنتسه هتملا درک دهاوخ تریاد ناتساوح

 . تنیس

 ياد رک هصالخهحفص دنچ ردادیاهحفص۳۰ ۰ باتک كب نم ًاراجا یهاگ ۶

 مب انه تسرپف رداب هحفص سوف رف رد هک یئاهب اتکهب دیراد یرتشپ تقدامش رکا

 اثم « دیک هعلاطم مه ادای امت نآو دمنک هعجا رم ماهتشول بانک رخآ هحفصرد

 یملع و پاذج « نبریش دایس باتک هداز میدی سد یاقآ هتشول «اهمد» باک

 طقف ,یاهحفصدص دنچ باتک نیاهداب دد نمد « دداد هعلاطم شزرا هک , تسایبوخ

 هعل اطمار اهن اسن|ش ادم هداب ددیملع باک نیا امش هک تسامزالوماهش ون هحفصدنچ

 .دینک
i 



 لو

 هعجارنمب دیناوتیم دیداد یرگسد تابرظن «تادا ربا تالاکشا رگ( ۷

 دینک هبتاکم نمابو دیسیونب همان نمب دیهاوخیم رگا « دیئامن هبتاکم نمابایو دینک

 ۱۸۱ یتسب قودنصنآ رهن

 دیسیوئپ همان

 :سرد اهب

 تقود نفلت هدامشاب البق « دینک تبحص نمدوخاب ًامیقتسم دیهاوخیم رکا و
 ؛دیئامرف همجارمریذ سرداب دی ریگب

 - | یسیوننیشام نامتخاس ۔ ناجیاب رذآ ناب ایخلوا-نا رهت
 كوباک -۹۵۰۳۰۲ نفلت 0۸۰ كالپ هیدشر

 « یل ومعمو هداس تاملک اب اد یملع بلاطم ماهدرک یعس نم باتک نیارد -۸

 ینعمالوا اریذ تسایتخس داکیحاگ یسون هداس ,مسب وب من زیم فرح هک روطنامه

 نیا دوجداب « دوشیم هتخیان و تسدداف تالمج هدالعب . دوشیمن ناب بوخ موهفمو

 منکیم تبحص هک دوطنامه یلومعم اب زب ماهدرک شالتنم « تسا هدش هک اجرهات

 .دوشن هتسخ باتک نبا ندناوخزا سکسیهدیاشات  مسونپ

 هدش نایب مهرس تشپ یاپناتساد و لام لکشب یملع قیاقحو بلاطم -

 هکلب « تست یفالوط بلاطم « تسا هدش یربگ هجسشت هناگادج ناتسادیهزاو تسا

 زواجت هحفص كياب مین زا عوضومره الومعم تساهدش نایب ادجادجد هاتوک «هاتوک
 ۱ .دنک یمن

 باتک كب تمسقره هک روطب , دنتسه ادج رگیدکی زا الاماک اهلصف-۰
 هکیرواعب « تسا هدش صخشم ی گیر یاهدلجتشیاب هکدهدیم لیکشت | رباهتاگ ادج

 تسا .باتکنیدنچ عقاد دد:هکلب « تسل باتکكي هعوبجم نیا دشامرفم هظحالم

 .تسا هدش یددآممج باک كب رد هک
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 ع ونتهمهواب وک یدک ,دداد دوجو باتک نیاددیدابز رب واصل و اهسکع ۹۱

 .تسا هدش نایب يل اطمهصالخ ًاددجم یشخبد لصف ره ناب اب رد -۳

 باتکنیا هک «دشدیه|وخ هجوتم مودباتک رد صوصخب هعلاطم نمضرد ۳
 تاعوض ومد بلاطملماش ,باتکنیاهکلب تساهدشن هتشوف امش دنب شوخ رطاخب طقف

 دهاوخزاب امشیگ دنزرد اریدیدجخی رات زاغ 1 |رچ و نوچ نودب هک تسایدب دج یملع

 سیتشاذگ دهاوخ رثا امش یصوصخد یمومع یگ دن زرد باتک نیا بلاطمو ء درک

 میسقت هدود هدب امش یک دنز خیرات هکد رک دیهاوخ هظحالم باتک نیا همل اطم همناخ زا

 هکنیارب طورشم ؛باتک نیا هعلاطمنا دعید باتک نیا هعلاطم زالبف دش دهآوخ

 راکت دیس ادای او دینک هدافتسا دوخیگ دن زرد باتک نیا تاروتسدو دعاوفژادسنا وب

 کم دن

 امش تیشذ وم دنموژ زآ

 ك وباک



 :باتک هعلاطم زالق

 ٩ دینکبدب اب راکچ

 اهنآ و دینک باختنا ار ناونع بنچ دعب و ماکت رب ز یاهناونعهب باتک هعلاطمزالبق

 تمالاع زم رق دادماب .دینامن یدنب هج رد دوخیواکجنک وهقالع و نا زیموقوذ ؛جایتحا قب اطمار
 ثحایما ریز دی ایم ناتشوخ رتشیب هک دینک باختنا ندناوخ يا رد ار یلطم تسخن و دی رانی

 امشهقالع بیت ردنیدب دنتسین طوب رم مهب تادنچهک ؛هدش هتشون یروط لوصف یخرب رد باتکآ
 امشردهاگ آ دوخان ینوردهقالع و قشع یدورب و «دشدهاوخ رتدایذ دورمب باتک نیا هملاطمپ

 هعلاطمب عورش ادتبازادیناوتیم هاگن آ دینک هعلاطمار باتک همهدیناوتب هکدش دعاوخ داجیا

 .دیک امن

 الامو

 [_لدا پاتک |
 .دشابیم مزیت ونییه هجخی رات هرابرد ۱۰۲ ات ۳ هحفصزا هک لوا باتک

 نیربش باذج ناتساد لکشب هکلب تساهدشن هتشون جم دات لکشهب تمسقنیا

 نوتن »رون ءاب دنه آ ینامدد صاوخلماش تمسقنبا «تساهدش نایب هداس یقارابعاب

 «مهدزت اشیئولاب وهسنا رفمولعیمداک | اب «نیفل اخماب واتازرابمومزیتهیق اهفشاک «رمسم
 نا رخاها هرخالاب « تسایو تسقفومو یزوربه یهاگ و یبششت بفعو تسکشیهاگ

 رصاعم نادنمشنادر اسدی اقعو مزیتونپیههب عجاد وا دیاقعو دیدرفهب طوب رم تمسف

 .دشابیم مزیت ونپیه

 ۱ ۰۲ ات ۳ هحفصا



 مود باتک

 مزیت ونپیه دیاوگ

 لوا شب

 فرح# اپن آهجلاعمدد مزیت ونبه شقنو ينادر یاب دامی داجیایملع تلع #۴
 ۱ ۱ ,دنک یعرثا دن ءاّصعا یر رب اهوزاد دام نیقلت و

 .دشهایسددیئ ور هراب دد مزیت ونییههلیسوب من اخنیاهدشهتخی رو دیفس یاهوم 3۰

 .دش هجلاعم مزیتونپیه هلیسوب اق | نیاییاوخیب و وجشن ادنیا رس همی درد #
 مزیت وئپیهدش هجلاعم مزیت وئپیهامک هب «ب»مناخیک دءافیزب رئ وخر وطچ#

 ؟ درک هچ یراگیس درمو مسیلکلااب

 ددغهجش رد «دنکسم كب رحت اد یلخادهحش رتمددغ باصع اهارذا نیقلتو فرح

 .دنیامشیم رامییاب هچلاعمار صخشهک دننکسم دیلوت یئاهنومرو» یلخاد هحشرتم

 هدنتسرفاب هد رک ورفیزغمیاهلولس رب ومذا تک زان یئاهدو رتکلادنمشن ادنیآ#

 ۱ .دومن فلتخم لامعاهب رادادار هدنوش شیامزآ «یروتس زنارث

 لوا ثحبم
 ستکدشامز [ 3«تلیناو»رتک دلالدتسا »ندبءاضعارب فرح رش ات یملعتابثا

 د۴د وب هدش سفن گس ثعاب سفت گن زا سرت *مزبق ونپیهاب ىباوخىب هل اعع نو وف .

 ۱ .مزی ونپیه هلیسوب راگیس كرت

 مزیت ونپیهد یلخاد هحشرتم یاههدغامود ثحبم

 هدنبناسنازغم ٭# كی رتکلا هلیسوب زغم لرتنک (جا-یت_سا) نومروه فشک

 دریکیمدارقیئبیذ یود رپ قشع دروم یرظنملاهبیک ریپ هنوگچ  كنورتکلا
 و نزیئونییه یمدآ زەم كين هرتکلا زیگن ادوخ #*كي رتکلااب تذلاب مغداجبا
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 .ی رغم یاهدو رتکلا

 .گزغم یاهل ولسزا مزیت ونپیه شقن حرطاس موس ثحبه

 IFA ۵۱۰۵ حصر ۲ هم
 مود شحب

 . مزیت ونپیه یملع هدش تاتا دیا وف ۱

 یقالخا تایصوصخو تیصخش ربیغت رد مزیت و لپي شق - - لوا لصف

 تاساسح/او یوخو قلخرد مزیت ونپیه ریثا -لوا ثحبم

 مود ثحبم

 هدشنیقلتد یدوخبدوخ یاههدیدپ 4۶ یتک رح ءاضعا یوررب مزیت ونپیه ریث ت#
 مزیتونیهریثآت دعزونیه لاحردنمقلت رثادد ینالصع ید رىن ندشدایز 98مزیقونپیهرد

 رسفأآتسا وخىمەك یلصحم 6م زمق ونیههلس وب فده نسعت ند رک راک دادعتساد اید زارد

 طیلب كد وک تشو رس *م زيت ونپیههلیسوب تشوف یستآ ںییغت ونییعت #د وش یئ ایرد یدریف
 36 فین امچار یگ رس «یزفمدس» مزیت ونپیه هلیسوبیقالخا تایصوصخ رییغت#شدرف
 ندنارذگ هبرداق هک نئوجشن اد ؟دزاس هغیا دق اوته مزبتونینه اب | دی زفمدس تیهام

 ` .دشوفومو هجلامم مزیتونپیه هلیسوب دوبل دوخ یاهشیامزآ
 ۱۵۸ ات ۱۳۸ هحفصزا

 مود لصف

 مزیت ونپیه هلیس وب یبصعد یناو ر یاهیرامیب هجلاعم
 .دویدوخ هرخ رخندب رب لوغشم هک یدامس .اهیناش. رپثاود لوا ثحبم

 زوکبس ٩ یاش رپ یچ د یل اث رپ ناور قرف .اهیناش_ رب ی مود ثحبم

 ینیررفآ رنه رظن زا زرون و

 دن [هدش هجل اعم مزیت وتبیه هلیسوب هکیئاهیناشیرپیپ - موس ثحبم

 .مزیتونپیه هلیسوب بارطضا و ینارگن هجلاعم-۱
 .نارمارد وراد دابز زی وجت -۲



۳۱ 

 .با رطصا یدامیب ئالعو روپلن ۳

 .تسیچ یناور تابآرطضا للع ۴
 ییاوخیب و با رطضاثعاب رهوش ددام .مزیتونپیه هلیسوب ییاوخیب هجلاعم ۵
 .دشکب ار شداماد تساوخسصردام نیا .مژزبتونیبه اب سفن گنت هحیلاعم ۶

 ثعابتسا نکمم رهوشرهاوخ هنوگچ .مزیتونپیه هلیسوب دردرس هجل اعم -۷
 ؟دوش درد رس

 شنذ ردام تسد زا «كي رفد یاق آ . مزیتونییه هلیسوب لکلاب دایتعا هل رت ۸

 .دوب هدش یلکلا

 ۱ ؟تسا هجلاعم لباق مزینونپیه اب مه ماکز اب[ ۹ ,

3 ۱۳ 
 مزیت ونپیه هلیسوب یناود و یرکف یشوخان عونهدداهچ هجلاعم براهچ ثحبم

 لوا یشوخان

 مزیت ونپیه هلیسوب سفن كنت هجلاعم ۱

 .دشهجل اعممزیت ونپیههلیسوب دوب سفن گشت یرامیبهبالتبم هکماهلاس۶ ۰ دامیپ #

 ؟دوب هدش ئاخ نیا سفن كنت ثعاب قشعرد تسکش هنوگچ #

 .دشرسفا نیا سفن کت ثعاب اوهد بآدب طاقنهب لاقتا هنوگچ #

 . دوب هدش سفن گنق راچد یشوخان زا سرت.تلعب مناخ نیا #

 ؛دوب هدرک سفنگنت داجیا یحارج لمع هنوگچ #

 مود یشوخان

 مزیت ونپیه اب ییاوخیب هجلاعم

 سرت تلعهبیپاوخیب ؟دینکیم هچ یباوخیباب امشوهدنکیم هچامشاب یباوخیب #
 .باوخرد ندز فرحنا

 .دباوخب تسناوتیمن شرهوش ندیشک سان رخ تلعب مناخ نیا #



۳ 

 راجد باوختخر رد ارز دی اوب تسناوسم یلدنص یور طقف «رلز» یاف | د

 ؟ دشرهوشو نز نیا یباوخیب ثعاب هرفن ود باوختخت نیا هنوگچ # دشیم یباوضیب

 ۱ موس یشوخان

 مزیت ونپیه اب لکلا هب ناداتعم هجلاعم

 تلع هب مئاخ نیا ؟ دش هجلاعم مزیتونپیه هلیسوب هکیاهلاس ۴۵ یلکلا درم

 شردپدنن ام هلاس ۴۵ مناخنیا # دوبهدش لکلاب داتعمشرتخد كبو رهوشود یک رم

 .دوب لکلاب داتعم

 مراهچ یش وخا
 مزیت ونپیه هلیسوب رس یساط و وم شزی ر هجلاعم

 دیس رنيم «تریلیس»یاق |3۴ رناشیاهوم نادرمو دن زب ریم ارناشاهکشا اپنز

 یزور د رکیم لابخ «توبلات» یاق 14 دهدب تسد زا اد شدزمان ,شیاهوم نتخی د اب

 .تفایده|وخ تققح یزور لابخ نیا هک تسادیمنیلو .تشید دهاوخ شرسیاهوم

 مجنب یش وخان
 هرهچ تدارطو یئابیزاب مزینونپیه هطبار

 ؟درببنیب ذآ اد تروص كورچ ونیچ دناوتيم مزیئونپیه اب آ٭
 ؟دیامن تواررطاب و باداش اد تسوب دئاوئیم مزینونییه اب #۴

 شف دب تسوپ ,دورب ینیش بو نشجهب تساوخیم تقوره«كانوس»مناخ اچ #
 هک یمناخ ہد ا وخ یمن ًاپبش ءانگ ساسحا تلعەب مناخ نیا ؟دزم لوات

 شرهوش ردام

 .تسنادیم شاءرپچ یتشذ لماع ار



 مشش یش وخان

 مزیت ونپیهو یرهاظ یمسج یاهصقن و بیع
 یتحادان راچد کر زب ین نتشاد تلعهب «ربزوم» یاق واگ اب هشب ی ی

 سبوننیشام مناخ هزیشود نیا ذادد د بسانتیب لکیهاب مزیتونپیه #دوب هدش یناور
 ؟درک هچ

 متنفه یشوخان
 قشعذآ یشان یاهیدامیبو مزیتونپیهو قشع .

 مزیت ونپیههلیسوب اب !؟دوشیم یرامیببجوم هن وکچ قشع ؟تسیچقشع تیهام

 اد هدش داجیا یاهقشع ناوتیم مزیتونپیه هلیسوب اب ؟ددو آدوجوب ادقشع ناوتیم
 هجلاعم مزیت ونپیه دننامقشع ؟درک یریگ ولج بسانمان یاهجاودزا زا و درب نیبذا
 .تسا هدننک

 بجومقشعرد تداسح .دوب قشعشتلع هک سفن هگنت ,نادامیب یقشع تارطاخ
 كاي رحت یارب درک قشع داجیا ناوئیم مزیت ونی هلیسوب د وب هدبش من اش نما درد رس

 ناگداتس رتشیبارچ *تسارگیدیورادرهزا رت رقم مزیتونپیه هدوسرف یسنجیاههدغ
 ؟دن روخیم تسکش جاودزا و قشعرد امنیس

 «دازوم»یاف [ارچ :*تشارتسود ارلچکنادرم هک یجازمدرس مناخ ناتساد
 ًاروف قشع زا هک یمناخرتخد ؟دوب یسنج یناوتان داچد شابیژ رایسب نړ لی اقمرد

 .دشاب هتشاد تسود قیمعروطب ار یدرم تسئاو تیم ءاگجیهو دشسم هدزاد

 متشه یشوخا

 یتسود سنجمه و مزیت ونی



۱۴ 

 ؟دن وشیم دوخ نادنزرفیسنج فارحنا ثعاب ناردام تاقوا یهاگهن وگچ

 ؟دوشیم یسنج فارحنا بجوم یئورمک و تلجخ یهاگ

 مهن یشوخان
 هدنام بقع ناکدوک و مزیت ونپیه

 ؟دش دنمفالع ندناوخ سردب مزیت ونپیه كمک هپ یکدوکهنوگچ
 ؟تشادف دوجو زگره هکیندوک كدوک ناتساد و مزیتونپیه

 مهد یشوخان

 مزیکونپیه هلیسوب ندش قاچو ندشرغال

 .دشرغال مزیت ونپیه هلیسوب دوب قاچ هزادنازا شیب یلیخ هک تبرگرام مناخ
 .دش قاچ مزتوئیه كمکهب هک یرغالدابس هلاس ۲۳ ناخ هزشود

 مهدزاب یشوخان ۱

 مزیلونپیه قیرطذا نابز تنکت هجف اعم
 مزیتونپیه هلیسوب روطچ و دوب هدش نابذ تنکل راچد ارچ «ستورل آد یاقآ

 .تسا نابزتنکل هجلاعم هلیسونیرتهب مزیت ونپیه 3۴ دشهجلاعم
 مهدزآ ودیشووخان

 مزیل ونپیظ هلیسوب یبصع یگتسخ هجل اعم

 ات دوب درد رسراچد و باوخس ؛نارگن هد رسفا «هتسخ هشممه «لن ولفد مناخ

 .دش هجلاعم مزیت ونپیه هلیسوب هرخ الاب

 مهد زیس یشوخان
 مرګ ونپیهاب راگیس كرت ,

 | رشراگس مزیت ونپیه هلیسو, ديشکبمداکبس دحزا شم هک «تربل ۱» یاقآ

 .تساداگیس كرق هلیسو نیرتهب مزیت ونبه .درک كرا

 مهد راهچ یش وخان
 مزیت ونپیه هلیسوب یگورمک هجل اعم



a 

 دوب یتلاجخ ولوچوک هسددمرتخد كب دنت ام هداتفااجر جات «یک راب» یاقآ .

 .تسا یگورمک جلاعم نیرتهب مزیتونپیه .دش هجلاعم مزیت ونپیه هلیسوب يلو

 ي ۲۱۶ هحفصزآ ۲۳۵

 موس لصف
 یعامتجا لاسو دومارد مزیت ونپیهزا هدافتسا

  ۶رد اد ندز وراو مزبتونیمه اب هکساوج . شزرو رد مزیت ونیسه زا هدافتسا

 .تفرگداب رختسا

 دنمرنهد رنه دردهچهب مزیت ونپیه . جف رطش یزابرد مزیت ونپیه زا هدافتسا ٭
 ۰ دزوخیم

 قیرطذابرطضم تسی ولبو هجلاعم .ک رزبنادیقیسوم فنینامچار هعقا و #

 . مزیتونپیه
 تمدخرد مزیت ونپیه .مزننونپیه هلیسوپ ناشیررپو برطضم تسیتر هجل اعم #

 .رنه
 ندناوخ سرد و تاشمامز آرد مزق ونبه زا هدافتسا #۴

 تتمز تیوارد زینب ی هظفاح تب وقت رد مزیت ونییه ریثأت
 موس شحب

 تسا یملع یاهشیامذآ هلح رمدد زونهک مزیت ونییهزا یلگاسمو ایاضق ر

 .مزیتونپیه قیرطنا راکفا ندناوخ اب ینایهلت لوا تمسق

 .زونییه لاحرد ینیبنشور مود تمسق

 ؟ تسا حیحص اب , زونپیه باوخرو هدنب آی نیب شیپ -موستمحق
 .یرتموکیاس ماهچتمسق

 . مزیتونیپه و حور راښحا هلئسم هیچنب تمسق

 ۲۴۸ اي ۲۴۶ هحفصزا



 مزیت ونپیه تیهام
 ؟تسیچ مزیق ونپیه

 لدا شخب
 مزیت ونپیهرد نیقلت نادادف رط هدیقع

 نیقلت هلبسوب اد هد یالم «بتکم نادرگ اش # نیقلتفیرعت ونیقلتاب یئانشآ

 و درک هجلاعم اد دوخ تسود یبصع یدامس هداس يآ اب صخش نیا ٭# دندرک ضب ره

 رگیردیکشزپو دومت !وادم ادبرع درم تالْصع یمفس اعد آد اب یوسنارف دنمشتاد

 , هنشت دره نیا و تفرک یم اد هجیتن نامه و درکیم قیدزترطقم بآ نیفرم یاجب

 .دنتسهیلمع تانشلئهمه لامعا نیا دید رگ مفدشا یگنشت و در وخ یآیاجب ار تشن

 ذا دنتسناوتیم یک ریز اب ناپج ناهدنامرف و ناربهد زا یرایسب و نوتلپا

 .دننک هدافتسا لکش نیرتهب هب نقلت

 ادروش بآ ناوبلد تب رش یاجبار كچرک نغود ناوتیم مزیتونپیه كمکم #
 .دناروخ «ورباوخ» هب بورشم یاجب

 -نیقلتنآزیم تبحمو قع «دن رادیربذپ نیقلت یا رب یفلتخمدادمتس|صاخش 6
 ؟دومن قشع داجیا نیفلت هلیسوب ناوتیم هنوگچ * دنکیمدابزاد یریذپ

 نیقلت رئادد درم نياو دندرک مادعا فرحونیقلتاب ار مادعاهب موکسم نیا
 .تشک اددوخ نز

 لوادتمیاهیگ وکشیپ والاف تشک اددوخر دام قوشعم روتسدب قشاع نیا دوطچ#

 ۱ ۱ .دنتسه یدیفهو روم تانیقلت

 .درکدایزاد یربذپنیقلت ناوتیم رکفزکمت داجیااب یطیارش ندوبعمجاب #
 ` , دسریم هچرد العا هب یربذب نقلت زونییه لاحرد

 ؟دومن مزیتوئپیه ناوتیم نیقلت اب هزادنا هچات #



¥ 

 مود شخب
 م زیق ونپیهدد «یلطع رش بات زاب» ناد ریپ, هدیقع

 .داد داپ صقر بساو رتشهب «یطرش بان زاب هنوناق كمك هب ناوتیم روطچ
 شلیلد«دن وشیمیتحادانو دردرس راچدسالکب دورو ضحمب نیملعمزایخ رب +۴

 تسا هدم آرد یط رش لماع لکشب سالک هک تسشا

 ناوئیم نأ مک هب ارز .تساهداراو لقعزا رتالاب «یطرش باتزاب» نوناق 4

 هب و داد شزومآ ندزفرح و تحس نددبآر ناک دوکو دومن داسایمئادیلاحشوخ

 .دومن دنمقالع یراک ره

 .دیسد نارعا یهاشداب یطرش بات ذاب نوناق كمك هب لوا رویاش #

 هلاس۱۹رتخد یطرش بات زاب نونا كمك هب تدوص تشذ هلاس۴۹ دیمنیا ۴

 .دومن دوخ قشاعار

 اددارفانیرتوجگنج اهتلم نیرتوسرت زا ناوتیمیطرش بات زاب نوناقاب #
 تسا هدارا و لقع زارثالاب یطرش باتذام نوناقارب ز دومن تسبرت

 دین وتیممهامشو.تسا یطرش بات زابنوئ اقق ودعم لد ندرو ا تسدب فک دزیزار 96۰

 دی رگیداب ارت ناس آو هداس یلیخ

 .دومن مزيل ونپیه ناوتیممهیطرش بات زاب نوناق كمکەب طبارشىخربدد *

 ۳۳۰ از ۲۷۲۹ هحفصزا

 موس شه

 مزیت ونپیه تیهامردرکف زک رمت نارادفرط هدیقع

 شاهنیسیودهکیاهب رگ هسبناتساد ؟هچ ین یرکف یاوق زک رمت لوا ثحبم



۳۸ 

 ؛ سدیمشدآ یکفزک رمت ٭ اسیلک همسجمهب دازونتهابش ٭ دوبهتسب شقن ۱٩۲۱ ددع

 .اسدولبرکف زکمتهدابرد شرسپ اب یردپ یدنبط رش #٭یلع ترطح رکف زکر مت
 رکفتتشت تلعهبیباوخیب # هعل اطم اکنه ادصدرس ندینش # تلدژوررکفزک رمق

 .لئاسملحویریک دایددرکفزک یمت؟درادهدیافهچ رکفزکرمت - 89۵ ثحیم
 .غوبن و یکفزک رمت #باوخرد كشزب فدک +۶ تاعارتخا رد رکف زک رمق

 هلیسوبندب ءاضعارد مخز داجبا ٤رکفزک رمت یکفاگود هبنچ موس ثحبم

 ایهبهار رتخدودنیا ۶۶ ازیدامیبمهد تساجل اعممهکفزک رمت # نیقلتورکفزک رمت

 مدعزایشان یکفیتحا دان دن درک مخز داجبا ناشن هب یاضعارب رکف ندرک زکر متم

 .تسا یکف زک رمتدد یگائاوت

 .تسارکف رک رمق لماعو جلاعم نی رتپب مزیتونپیه #
 .رکف زک رمت هدابرد یقرش نیفوصتمو افرع هدیقع -مداهچ ثحبم

 .دوشيمنیرف | زاجعا رکفزک رمو هدنکیمزک رمتم ادرکف ندیشک تضایر #
 ناودومسج , زک رمتعادوکفهک تسایدنهشزرو یعون اگ وی؟تسیچ «اگ وب»#

 زکر متد هزجعم# ےک ر مدش ءاکو ب :؟دنکیم دوبان ووحماریک دن ز یاپیئا گن وملاسار

 ینارتخسماگنهروطچ مزیتونپیهدرکفزکرمت هطباد *یاهفرح کف کر مت :*رکف

 قشعد اجب ۱36 یسایس یه ومع ؛یصوصخ یاهدادرارق داقعنارد رکفزک مت شفت ۴

 .رکف زکرمت قیرطزا یتسودو

 مرزاهچ شخب

 مزیت ونپیه تیهامدد «یناود یلا رقهق ریس» نادادف رط هدیقع

 هدتقوره حارج رتک دنيا **أتایصوصخو نطاب روعش فیرمت -لوا لصف
 دوخنزژادوبن رداف هاگ ًادوخان هک یدنمراکناتساد ه#درکیمشغدیدیم ادیزاومطخ .



۳۹ 

 ناتساد دش وب هن ان زسابلد ویت رداق هک یکیناکم رگ راکناتساد 96 دوشادج هحل كار

 .«یهاگآدوخات» ین دینشونی ریش ,زیگنازاجعا
 ۳۸۸ 6 ۳۶۷ هحفص زا

 رگا 46« یهاگ | دوخان»یاناوت وردقتم ,ثگ رزم هدنیامت «ودسيل» - مود لصف

 .دشدهاوخ هدشنارو ناملخ ءراوسساو هدن دد یگ دزب زد ,دنهد تک رحداژار كدوک

 .درکدهاوخ طا رفاندیشگ راگیسوندیسوب «ندیشون ردیگ د زبرد«دکمبدابز كدوک رگا

 و سیسخ یگدزبدد درادهگن دایذ اد كناتسپای ناتسپ ؛ریش یرطب لفط رکا
 دزیربندریب اددوخناهدبآ لفط رگا ه؟دشدهاوخسوساجو راگن ربخاب نکحمجزام

 .دش دهاوخ دنمقالع یعامتجا یراک ددمد یداتسرب لغشهب و هدشر وریعون یک دزب رد

 یفنمو ریگهشوگ ءطاتحم یگرزبرد هددشیب مکحمودیذ اددوخ ناهد لفط رگ
 لغشهب و هدش نشخو وجگنج یک ر زب دد دریگب زاگ د ابز هک یلغط دش دهاوخ راک

 تشاد دهاوخ یشک مد اهب لبامتو دوشیم دمق الع یطاضخو یب اسف

 دی ورف#«دوخآرف»-«دوخ»_«داهن».دی و رف دیدج یدنب میسقت -موس لصف
 «داهن »دن ادیم «دوخآ رف هو (دوخ»_«داپندریثأتتحتا دناسنا داکفا و لامعاوراتفربهدارا
 .دناشکبم تذل سکو یئوج قشع یوسهب اد ناسنا هک «ودیبیل» هیبش تسا یئدرین

 و عامتجا تاداعو فرعزا اردوخیورین هک ینورد تساینامزاس «دوخا رف

 ۱ .دنکيم بسک بهذمو تیب رت و, میلعتد نولاف

 مت تحت یهاک هک تساام فرطبآ وهاظوزاحنامزیهاگ آو روعش «دوخ>#خ

 .دریگيمدارف «دوخارف» تامرف رس ات تم یهاگ  «داهن»

 و هفطاعیب صاخشا یهاگ .يعافد یاهراک وزاساب_ اهمسیناکم .مداهچلصف

 تعاجشهب رهاظن هک ص اخشا یخ رب #دنهدیم ناشن تبحماب ویمیمص اردوخ تبحممک
 رهاظت ابدوخ یسنجددشتالب امت لب اقمرددا رفا یضعب *6دنتسهیئوسرت دا رفا دننک یھ
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 یهاگ ناکدوک + دننکیم عافد دوخ زا یسنح روما هب یئانتعایب و ندوب یبهذم هب

 نتسکشاب لغطنب ا نیتنک یمدوخردامو ردیاب و نانمشداب ناتسود نیشناچ اداپکس ورع

 , اش هدوشک شنابز اهمزوک

 ۴۶۳۴ اب ۴٣۷ هحفصزآ

 ینسب **تسا«تعج ر»عونکبمزیتونپیه .یگآر قهق ریس لسلسف - مجند, لصف
 ۳۹ وسم «نیعح را راجد دن رگسمرا رقاپتسدالاب ریارب رد اهتسدرم ز هکسماکنهتاقوا

 یک رزبناکدوک نامه مدرم ام #دندرکیم زاب تیل وفطنامز تلاحب ,ین اوررظن زاینعی
 تیهاع هزابرد «ژربام»رتکد دی ورود ,ء«هلاشنیسلف» «لشنف» تارظن ۶ میتسه عیلش

 .مریتونپیه هف اگتفه دارسا ۶ مزینونپیه یئارقهفریسلسلست

 ؟درک مزیت ونپیه ناوتیم روطچر

 لواشحب

 ۴۴۴ ات ۴۳۴ هحفصزا

 همدقم -یلبق یگدامآ

 .ندرک مزیت ونپیه یارب مشچ تیوقتو شزرو -لوا ثحبم

 . نکفزک ر متو مسج تدوقت «باصعا تیوقت یارب مزال تان رمت مود ثحبه

 . هدارا توقئرد یسنج تالمامت ءاضرا ریثاق - موس ثحبم

 . میدوخب هنوگچو میدوخنهچ ؟میدوخب یئاهاذغهچ -مداهچ ثحبم

 مود شخب
 ندرک مزیق ونپیه نف»



ُْ 

 .هدنوش مزیت ونییه باختنا -لوا لصف

 .درباوخ نیرتپب باختنازرط لدا ثحبم

 . ورباوخ باخت ارد مزیت ونپه ناداتسا شور مود ثحبم

 .دنوشیم مزیتونپیه رتهبو رتشیب یناسکهچ موس ثحبم

۱ 
 .یشامن مزیتونپیه بود لصف . ."

 .یعمج هتسد مزیتونپیه لا ثحبم
 .یدرف مزیتونپیه مود ثحبم

 .دهديم ماجن | ورباوخ هکیلامعاو مزیت ونپيهفلتخج یاپتلاح موس ثحبم
 ۱ .ندرک باوخرد مزینونییه یاىلع شور .مداهچ ثحبم

 . دن ییگب دایاد مزیتونپیه دشناوتیم مهاهمناخ مجند, ثحبم
 .یرادیب زادس تانیقلت و زونییهزا ندرکرادبذزرط موس لصق

 . مینک دادیپ اد هتفر باوخ روطچ لوا ثحبم
 .یدامس زادعب یارب مزال تانیقلت مود ثحبم

 مزاهچ لصف
 یجلاعم مزین ونپیه

 كشزپ»ینطاع طب اورعاونا .«ورباوخدو «رګباوخ» طباور لوا ثحبم

 هطبارند رک را رف ریذ۶«دامی_ثاش زی هطب ار ی را رق رب «رام كش زی >هطب ار فده#رامسب

 .یکیتوتپیههطب ار#هنامیمص هطبار یدارقرب مناومیاهبانک یاهمسیناکم دهن امیمص

 ۵۶۲ ات ۵۵۳ هحفصزا ۱
 دامیب اب هحاصم نف مود ثحبم

 مجاهتی سه رومراد اه بح امت ىم زد اجب ا هئا رمآ سعود ا رم م رست ونیسه شود

 یزاسادجحوفب زجت#م زىت ونه رد یئ دردرا رسا نایب زارامس یراددوخ#زونیهزد رامیب

 . یمزیئونیپه هجلاعمرد یندب هنیاعم مزیت ونپیه هجلاعمرد فطاوع



 باوخ .دامیبیآ رب یجلاعم مزیت ونپیه فی رعآ و حیضوت -م وس ثحبم
 .«یراک دوخ» حیضوت # دوب هدهآ قالبی زا هک یمناخ #*یعیبط باوخویکیتونپیه

 هيلع نادامیب « هاگ [ادوخا » یعافد یاهراک و زاس م راھچ ثحبم

 لکش عافد هزگنادتلع درک مزش ونیسه ناوتسماد سکهمه مزیت ونپیه

 زا عافدصیخشت؟یراک یفنم تروصب عافد :*شزرل لکشب عافد # یمار آ ان دیرارقیب

 هک یمناخ#دنکیم هولجعافد تروص هک ی مئالع##یعیبطباوخب رهاظت :#رهاظت قیرط
 ریقحت قی رطزا عافد د#درکیم عافددوخزامزیتونپیهلب اقمرد سفن هگنتهب ندشداچداب

 شنکاو 3درکبم عافددوخ زا ذونپه ندرک ریقحتاب هکیرامسربدم داش ندوم#

 . تروص ندنادرگ رب قیرط زا عافد ٭ سرت زا یشان یعافد

 .یجلاعم مزیت ونپیه فلتخم یاهشور مجند ثحبم

 شور -۴ یرارکت تک رح شور_۳ تسد.تک رح شور -۲ نداپلأو شور -۱

 .مزیتونپیه شودباخش ایارب ینیلابیاهشیامذ [4*یناود ك ر حت-۵مشچ نوفن زاهدافتسا

 كوباک و مزیت وتییه هراب رد اههمان زورو تالجم رظنن راهظا

 نخس نب.رخآ
 یسیلگنا و یسداف ذخام و عبانم

 ۶۱۹ ات ۵٩۲ هحفصزا



 لو بانک



 لوا باتک
 )مزیت ونپیه هچحب رات

 تسا هد رک یط نونک ات مزیت ونپیه هکار یتاهب دنلب و یتسب و اهخالگنس

 ڪا لوا صف جت
 چ

 مزیت وئییه هدننک فشک هک « رمسم ناوتنآ»

 رسع ذورکی «شیپ لاس تسیود دودحزد ,تسا
 هک شناتسود زا یکيهب ءار رد « تفریم هناخب

 شنسد رد درک دروخ رب دوب یدنمشناد شی

 ؟تسیچ اب دنهآ نیا دیسرپ ۰ دید یگابدنهآ
 اد ابد نهآ نيا . داد باوج شیشک نآ

 . مربیم ینز مکش دود نیکست یارب
 شهاوخ یتاحود تسود نآ زا ءرمس»

 واپ اد ایدنهآ هلیسوب هجلامم هجیتن هکدرک
 . دهد مالطا

 رتکد دزن شیشک نآ زود دنچ ذا سپ
 نذ مکشب اد ابدنهآ نیا تفگ و همآ مسه

 مکش دردو متسبدیچیپیم دوخب دددزا هک یمخش

 ذا ؛تفد نز نآ غارسب رمسم . دش بوخ نز

 !اینذ نآ و دومن یتالاوثس وا یدامیی هقباس
 ابدنهآ نتسب هلیسوب نذ هکنیا ذاو درک هنیاعم
 شودنیا ,درک بجعت تسا هدش هجلاممشمکشب
 ذورنآ ذا رمسمد تفرگ دارق رمسم رلقت ددوم
 نوریب یاری ابدنهآ زا هک تف رگ میمصت عیب

 ربانب ؛دنکهدافتسا نادامیپ دب زا درد ندیشک

 نفتشا یشیرطا هگدزب هدنسپود هنشوت «مزبت هینام فلک باتک زا مزیتولییح هچخیدات زا یتمسق نشول یارب سا



۴ 

 دنچ هک درک شهاوخ یناحود تسودنآ ذا نیا
 «ریاد)فلمخم یاههژادناو لکشب ابدنه آ هعطق

 . دزاسب وا یارب (لکش یهلنس_یسیب

 ؛مکش ءاپ تسب اراهایدنهآ نیا رمسم
 تسبيم درکیم درد هک شیرم یاجره ای ولهپ
 . دشیم تک اس شدردو

 یاریابدنهآ زا مهدیه برق رد «رمسم»

 لبق یلو درک هدافتسا شارما یح رب تاجلاعم

 نیا هجوتم هک دناهدوب یرگید ناسک مهدا زا

 یدنمهن ادهلمحزا , دندوب هدش اب دنهآ تیصاح

 یباتک مهد زناپ نرق رد هک دوب «سلسادای» ماثب

 . دوب هتشونابدنهآ هجلاعم تیماخ هرابدد
 « سلسا راپ » هدیقع

 دشادیبیدنمشن اد نیا زا شیپ لاس هسناپ

 نیا.دوب رگ ایمیک و فوسلیف هک «سلساداب» مانب
 نامدرم زا شیب شهجوت و تفد ؛دلمشن اد درم

 شیامذآ ار زیجره هک تشاد هفالعو دوب یداع

 نهآ ابدنهآ هک دیدیم یتفولیلدنیمهب ۰ دنک
 تسانکمم هک درک یکف «دشکیم دوخفرطب اد

 مه ار شیرم ساخشا یدابیب و درد اید نهآ

 ندب زا اد دامیبددد یثعی . دشکب دوخ فرطب
 راکنپا «یلساداب»  دشکپ نوریب شیاپو تسد

 نهآ ودومنهیهت ابدنهآ هعمطقكي .درک ناحتماار

 تعاسدنجزا سپ ؛تسب ضیرم صخش ندبەب اد
 یلکیضیرم زود هنچزادمب و ,دش مک دامیب درد
 هنحیود ار شیامذآ نیا «یلساداپ» دش بوخ

 و بوخ هجیتن و داد ماجنا رگید ضیرم رفن
 «سلسادای» نعیب زور نآ زا ,تفرگ شحیشاضد

 ایدنهآ هک تشون دوخ باتک رد و تقگ اچ همه

۴ ۴ ۷ r YY ¥ 

 نیاهملاطم لوفشم هک مرتحمهدنناوخ امش
 دوخ زا و , درک دیهاوخ بجمت « دیتسه بلطم

 . مود س و ل ٹوکسو س سک هب ١

 دیک شیامز آ ر سیطاتتم هدنهد انش تصاخ مه اش ١
E 4 اس سد دم E + E PE TTT 

 ,نهآ «سمریظت تا زلف ریاس لثع ؛ دداد هدارا

 یدورین ابدنهآ . تسیق ەدادأىب هریغ و یور

 اد یدامیب و ددد اریذ : دداد ینامسآ شخبافش

 (دنکیم جداخ شیرم ساخشا ندیزا

 یذاع یصاخشا اب نادنمشناد قرف :

 نمهیکی یداعساخشا اب نادنمشن اد قرف
 ,دننکیمن هاگنیرسرس ویحطس زیج رهب هک تسا

 اد نهآ اب دنهآ هک دسندوب هدید ضن نادازه

 دن دوپ هدرکن رکفیلو «دنکیم بذج دوخفررطب
 زا مه اد یدامیب و درد ابدنهآ تسا نکممەک

 رکف مه دیاش .دشکب نوریب ضیرم صخش مسج
 دنتشادن هزب رح و تمه ددقمن آ یلو دن دوف هدرک

 ۳ رک ارراگنیا «سلساراپ »یل 3 :دننک ناحتما هک

 اهیدامیب د اهدددیسعب ابدنهآ هک تف رگ هجیتن و
 .دنکيم هچلایم اد

 سلساداب, زادعب لاس دصیس ]
 ات . تشذگ سلساداپ هدیقع ذا لاس دصیس

 زا یکی یدالیم ۱۷۷۴ لاس ناتسبات رد هکنيا

 شی رطاتخنیاپ«نیو»هب شاهجوزاب هک نیرفاسم
 حیسم یبهذم نویناحور زا یکینا :دندوب هنمآ

 نهآ هک درک شهاوخ «لهنیلم یزک ام» مانب
 مکشپ اد ابدنهآ نیا هک دناسب وا یارب یگابر
 دوشجلاعم ات ددنبهب تشادیدیدش درد هک شنز

 هپ یهجوت یناحور شیشک «لهنیلم یزک امد
 هیهت یگابد نهآ طقف .تشادن ابدنهآ ساوخ

 مادقانیا هتشاذگ شتسود هجوز رایتحاددود رک

 یارب یشخب ماهلا عبنم دش هتفگ هک روطنامع

 . دیدرگ رمسم

 ۲ ترا 
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 تساد عوضوم نیا ایآ ۰ دومن دیهاوخ شسرپ
 ؛غ وددای تسا



 نآزا ناکشزپ الاح ارج تسا تسار رگا

 ؟ دننکیمن هدافتسا
 الوا مسیونیم امش یارب اد دوخ رظن نم

 هجلاعم هنابرد اد ابد نهآ تیصاخ دوخ نم

 یلیخ ابشرگ ا . ماهدرکن ناحنما تاداسیب

 ناحتما ناتدوخ . دیناوتیم « دیتسه هنمقالم

 نیب ردو ۰ دینکهیهت ابدنهآ همطق كي . دیئامن
 هک دنتسه یناسک رگ | ناتسود ای هداوناخدا فا
 نآب اد ابدنهآ  دنکیم ددد ناشندب زا یئاح

 رظتنمزوردنچاپ تعاسدنچزاسپ دیدنی هب لحم
 .درک دهاوخادیپ نیکست درد تقوهج هک دیشاب

 هتشادیاهجل امهتیصاخاب دره آ رگ |-ایئاث

 بوختسا نکمم ادیبصعیاهی دامیب طقف «دشاب

 یرثا یہ رگیم یاهیدامیب یود ابدنهآ ؛ دنک

 یتعپ رستسا نکمم زین اداعحرحوبرشو درادن

 رثا تلعب تسا نکمم نینچمه و هشخب مابتلا
 اد تاحارج یخرب زا یشان یاهدرد , ینیقلت

 نفتشاد هکیدوطب یلو « دهدب نیکست ًاتقوم
 شیرطا فورعم ناگ دنسیون زا یکی «كياوست
 «سلساداپ» دسیونیم «مسیتهین ام فشاک» باتک رد

 شزیدد » مشچ یزیربآ ابدنهآ هکدوب هقتعم

 ببسو « دنکیم هجلاعم اد ینیب شزیدو شوگ
 شزیدو ...دننک زاب رسرتدوذ اهلمد هک دوشیم

 ناقرپ هجلاعمددو دنکیم هجلامم اداهن زردنوخ

 دنمشناد سلساداسب زادعب . تسا دیفع دایس

 ۱۶۰۸ لاس رد «سوهینهلک وک د مانب یرگید

 هلیسوب هجلاعملوصاد ناونع تحت ییأتک یدالیه

 سلسا دا هشیفع باتکنآ رد هک «تشون «ابرنهآ

 . درکیم تیاث اد

۱ ۵ 

 چ یک یک تي یا یک يا يا يا یک ی ی يا بت یک يا يا بيني یک تي يا بی با بیا و

 تیصاخب عجاد نم هدیقع
 اب د نهآ هدننک هجلاعم

 اد یبصع یاهیدامیب ایدنهآ هک مدمتممنم

 تیصاخ نیا هکنیا تلعبدن یلو , دنکیم هجلاعم

 رد تیصاخ نیا هکلب « ذشاب ایدنهآ دوخ رد

 مينکيم ییقلتواب ام هک « تسادامیب صخش دوخ

 ینعب :دنکیمچ راخ دامیب ندب زا !ردرداب :نهآ هک

 اب .هایس نهآ همطق كي ابدنهآ یاجب اش رگا
 هیدنب هب دامیب كاندرد وضعب یرگید زلفره
 بوخحارامش دردو تسا ابرنهآ نیا هک دیلوگیو

 دشدهاوخ بوخ دامیب یبصع ددد درک دهاوخ

 لمعرد دیاش,تساهدیفع داهظاكي طقفنیا هتبلا
 هکنیا امک دوش شیامذآ دیاب .دیاین دد تسرد

 «كروب» عاتب یدنمشناد شیپ لاس ددح نیمهدد

 ار دوخ تسد یتقو ارج « دیوگیم و هدش ادیب

 قرب تلاح . میریگیم اهدد ینهآ هریگتسدب
 تلاح اصیسب ردو , دوشیم ادییام رد یگ دز

 رهأظ دمو تسد ندش كشخح ىلعي «یتسل ات اک د

 تقوره هک دومن هدهاشم «كروب رتکدد ددرگیم

 هریک تسدپ تسد ۱هدرگباو دد»دامیپ رفنكي
 هیايمدد ۲«یسیلاتا6کد تلاحهب دریگیمدد یسم

 .رگ | یلو دوشیم تفسد دریگیم شتالنع ینعی
 ریگمسد «دنک تسدب یمرچ شکتسدسخشنیمه
 نیاربانب « هنکیمن وا رد یرثا چیه دد یسم

 لاس دودح دد یرتسیه نادامیب رد تازلف رثا

 لاس۲ ۵ تدم «كروب رتک د» . دش فشک ۵ ۰

 ۱۸۷۶ لاسددو تخادرپ ۲ییکسولاتمەىلاطمەب

 دن زخیمرب باوخ تلاحرد هک دنتسخ صاخشا زایخرب ؛یدرگب اوخید ینسپ 50تصموجاطنلع لوبمانس -۱

 .دنیوکیم درگباوخدد ینمی «لوبمانمس اد اهتيا هک ؛دننکیم یشدرگد
 دریگیم سخش تالضع ینمی « تسا 4منمو نتفرگق ینعسبو ینانوی تسیاهملک (تججاهجوزع یسیل اتا -۲

 . دوشیم کحسو نفسر

 یخرب ین ردد لماوع يئاسانش یاربیسیطاننم صاوخذا هدافتسا ینمی 05000۷۶]۵(:۸۹ ییکسول اتم -۲

 .یئاود نادامیپ عاوتا دا
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 ۱هددان بدولک » مانی یرگید دوهشم دنمشن اداب
 .درک غ وج دەدوب یسأنش تسیز نمجثاسیئد هک

 یک رزب ناکشزپزآ رفت دنچ هددان ریدولگ »

 نموددو ۲«ژیول» ,«وک راش» دننام اد دوهشمو

 «كروب» تایفشک هب هک درک دومام اد ۲«هیلاپ

 شیامنآ یرتسیه نادامیب یوردد وک داش شخب
 دندومن لوبق اد «كروب» فدک هرخالاب هدندرک

 ۱ ۸,4لاسرد هک مزیت وئییه هرگنک نیلوا ددو

 شیازگ .دشلیکشت هسنارق تختیاپ سیراپ رد

 ههتسب رتکلارثاصوصخ رد كد وب تایقشک هک دن داد
 هاگتسددد نآ ییاظو تدارحو دون ۰ ابدنهآ

 .دندوآيمدوحوب یتارییغتو دتداد رثا پاصعا

 یاهراک هئان دی رمسم
 E رحم «سلسا راب »

 دود یمسم رثک د نی ریش ناتساد ذا یمک

 . ممد رگ ب
 فلثخمیاهلکشب یگاهاپدنهآ رمسم رتکد

 ذا رپ تسب یم نا دامیپیاپ ویسا تسدایکشعود
 ناراہپب زوردنچز| یاب وهسلج دنچ رد ,تعاسدنج
 بیجع یورین نیا زا سسمو « دندشیم هجلامم
 یزور هکنیا ات گدوب بجعت رد هشیمه ابدنهآ
 رد ینعی نیاذا شیپ لاس تشه هک داتفا شدایب
 تحت ار دوخ یرتکد ملپید لاسر ۱۷۶۶ لاس
 نامزنآ ددلتساهتشون «ناگ راتسیو رین ناونع
 ادیطسو نورف هفسالف و نادنیشن اد دیاقفع مس

 ناسنآ دیاقع ںی ات تحتو , دوب هدرک هعلاطم
 یگ د ریف نامسآ ناگراتس زا هک دوب ءدش دفنعم
 همه رد ورین نیا هک ۽ دوشیم جداخو حطاس

 رثا نیمز یور ناجیب و دادناج تادوجوم
 یلو.دوریمورق تادوجوم نورد ردو ,دیامنیم
 ؟تساهت وکجو تسا اجک رد ورين نیا تسن اثیمث
 شاماهجلاعمدداد ابدنهآ یورین هک الاحیلو

filude Bernard - : Luys ۲ 

 ہک ناگ داتس یورین هک درکیمدوصت دیدیمیب
 درکیمدوست وتسا ورین نیمه دو ریمو رقماسجارد
 همه رد دداد دوجو ابدنهآ رد هکیگورین نیمه
 دامحو تابنو ناویحو ناسنا زا معا تادوجوم
 .دراد دوجو

 فثک رکقهب رمسم

 دوبن مزیت ونپیه

 ؟ تسیج مزیت ونییه تسن ادمن هاگچیه رسه

 رسم دوبن مه مزیت وئپیه فشک رکنب تقوچیهو
 یوریننامسآ ناگ داتسزا هکدرکیم دوصت طقف
 نوددردو :دوشیم نیمز دراو یزومرمو پیجعه

 ابدنهآ دد ورین نياو ؛دنکیم دوف ریچدمه

 هک دوب رکف نیاپ طقف رمسو دداد دوجو زین
 درببیپ رتشیب ابدنهآ لد رد یورین نیا ذاد هب
 یرتشیهدافتسانادامیب هحلاعمدد وریننیا ذاو

 ۱ . ثیامث

 تهابشیپ مزیتونپیه فشک رد مسم عضو
 بلک فتسی رک «تسین بملک فتسیرک فشک هب
 ینمی دیسد اکیرماب دایز تامحذ ذا سپ یتقو
 ناتسودنهب درکیم دوصت درک فشک اد کیرمآ

 هجوتم دوب هدنز هک مه ینامزاتو  تسا هدیسر

 . تسا هدرک فثک اد کی رمآ هک دشن

 ابدنهآ یوریت زار یکفب ادئبا مه رمسم
 هجلاعم رد ایدنهآ یوریث ذا تساوخیم و دوب

 اهشالت هحیتن هرخ الای هک :دنک هدافتسا نادامیب

 .دش مزیتونپیه ملع فشکب رجنم شیاهششوک و
 -ونییههملک یتح دوب هدنذ هک ینامز ات یمسم

 زادمپ اهلاس !سیذ « دروخن ششوگب مه مزیت
 ارم زیت ونپیههملک «دی رپ زموج »مانی یکشزپ رمسم
 .دیدرگ لوادتم نامذ دورمب هملک نیا: درب داکب

۲۵۵۵۵۵۲۵۵۱۱۸6۲ ۲۳ 



 وب غم وه وو هه یه

 | بدیهآ یو رين ندرک هیز |
 مک ایدنهآ یورین هک دیدیم لمعرد یمسم

 یرتمیئناس دنجزا دناوتپم ابدنهآ طقف و تا
 دد نیاربانب « هنکبذج دوخ فرط اد نهآ
 یارب رتدایز یورین داجیا یارب دمآ رب دادس

 ۰ درب داکب اب دنهآ هعطق دنج دامیب هجلاعم

 یدامیب کش درد هجلاسیارب لاحباترگا “الاثم
 دنج الاح . دربیم داکب ابد نهآ همطق كب طف

 «تسبیم مکش هب یکی درربیم داکب ابدنهآ همطق
 یولهبهب یکیوتساد یولهب هب یکی ؛تشیهب یکی

 و دوش فیل و یرتدایز یورم هکشیا 3 ۰ پج

 .ددرگ هجلامم رتدوز دامیب

 ۱ اذغ و بآ ندرک سیطانغم ۱

 هجل اعم یق دوز نارام هکنیا یارب دس

 ابدنهآ همطتكي نارامیب یندیماشآ بآ رد دنوش

"9 ۳ / 
۱ 5 ۱ 

 5و

 يورينیاداد یندیماشآ بآ هکشیاات دادیمدارف

 یوشتش بآ رد یتح و دوش یئامسآ نومره

 اردوخ بآ نآاب هک تشاذگیم ابدنهآ نادامهب

 ادنادامیب یاهاذم هک دوب هداد دوئسدو دنیوشب

 یت امسآیوریث هک دتهد دا رف ابدنهآ رواجمزد

 .دیامن ذوق ريق اهاذغرد اب دنهآ

 تست کت مت ١

 رمسم یب وچ ض وج
mm 

 هک درکیم رکف یئشیپ ذورب زود مسه

 اجکی رد اد یرتشیپ یئابدنهآ یورین دوطج

 كب , دوظنمثیا یارب « دیامن زک تم و ممج

 «هکاب د ارنآ هک تخاس یبوج بکم ضوح

 یدایز دادعت «دک اب» ای ضوح نآ رد و هنتفگیم

 و داد زارق هدش سیطانغم بآ زارپ ياهب رطب

 لصتم مهب یسم میس هلیسوب اد اهیرطب نیا همه

 ۰ س

7 ۳ ۱ ۱ 

 شا ۱
lliنسل ۱۳ ۱ نا  

5 ۳) ۲ 

 عمج رسم یل وچ شوح ای «هکاب» فارطا ی راپ نادرم و نانز - ۳ لکش
 دن [هبلش



۸ 

 لصو اهبیس نیاب یکیداب یاهریجنز و تخاس
 نیا فارطا «دودادود نادامیب هکیوحنب ؛دومن

 تسدب اراه ریجن ز نیا ودنتمشنیم ییوچضوح
 دوخ تدب كاندرد یاهئمسشق یود و دنتف رگیم

 نارامیب نوچ هک دوب دقتعمرمسم .دندادیم دارق

 هدش سیطانقم یاهی رطب و میس و ریجن د هلیسوپ
 سیطاثغم یوریث سپ « دن وشیم طوب رم مهب دمه

 هجلاعم رتدوز اد تادامیب و دوشیم عمجیرتشیب
 هجییتن لمع رد رمسم «هک اید ًافافتا . دیامنیم
 شوحدرگ ادرگ دامیبیاهدع اریز «تشادیب وح
 ار ءدش سیظانفم یاهمیس و دننسشن يه یبوج

 یعیسومیادص عفوم نیمهرد « دنتف گیم ټسټ

 هک ۽ دشیم هدینش یاهدرپ تشپ زا یسص وصحم ۱

 رد و دیدرگیم كيرحت رتشیب نادامیپ باسعا
 و صوصخم یابل اب رمسم دوخ یتقو ماگنهنیا
 رد اردوخ یاهتسدودو دشیم درا ویاهدامل اقراح
 یرگیدزادمب يکي نادامیب دادیم تک رح اضف
 یشوهیب و ابغا لاب . دندشیم دوحیب دوخ زا
 یکی «درکیم فک ناشنامد یخرب «دنداتفایع
 هزرل و جنشت یرگید . دنامیم زاب شیاهمشج
 نیا بلاج و « تفرگیم ارق اد شندب رصارس
 یاهنارحب لیبف نیاذآ سپ نا دامیب نیا هک دوب
 سسمو دن دشيم هجلاعم ادای تقومدوطب یحود
 ممج یورین باسح هب ار اهنارحب نیل داجیا
 هکلاحرد ؛تشاذگیم «هک اب» رد سیطانغم هدش
 شا طقف اههنحص نیا همه هک مينادیم زورما

 .تسا هتشاد

 نام زنآ رد رمسم رکشن زرط

 یمسمیاهراک س وصخ رد امیئقو رضاح نامز رد

 «مينکيمركفرمسم یبوچضوحهب مجاد هلمجزا
 ییغیاهراک لیبقثیا سمسم !رچ هک مينکيم بجعت
 رفنکیرمسم هکیلاحدد ,تسا هدادیمماجتا یملع
 قفوم۷۶ ۵ لاس ریماوف ۲۰ بد هک دوب تاشزپ
 دوبهدش هليو هاگشن ادژا یرتکد هجرد تفایددب
 رد رتکد .یرتک د ملپید تفایرد زا لبق هوالعب

 ءاگشناد رد ۱۷۵٩ لاس دد سپس و دوب هفسلق

 نس دد و دوب هدرک قوقح لیصحتب عورش هنيو
 لیصحتلاغ دافناشیشک هسردمزآ زین یگلاسهدزناپ
 یاب داواب درد مقاواهبع وس هاگشنادرد و دوب هدش

 نتشاداپ رمسم ارچ سپ دوی هدومن لیصحت زین
 رد لیصحت و یکشزپ یرتکد و هفسلف یارتکد

 یعامتجا مولعو قوقح هلمح زا فاتحمیاههتشد

 نمههب هجوتاب یلو .دزیم یلامعا نیتچهب تسد
 ربسم یاج اردوخ ميناوتيم یدودح ات تایلبع
 ' ملعدرم زین رمسم هک میريگب هجیتنو ميهدب دارق
 لیلد تودس ار یملع تلع تسا وحیمن و هدوب

 یاههیاب نادنمشناد « مدجیه نرق مود همی دد

 هدرک ناریو اد یطسو نو رق تاقارخ هدیسوپ
 لوپق لیلد و تلع نودب اد زیج چیه و دندوب

 هدهاشمب طقف هک ,هدودنیانادنمهن اد «دند رکیمن

 یلکب «دندادیم تیمها شی امذآ و هبرجتوسمل و

 اتم . دندش دوب نآ هیبش هچره و حور یکنم
 سسم «دنتشادن لوبق | د هعیطل ا»ا روام ینعیثكي زیف

 .دهاشمء لی اق رمسم یاربهچنآ دون اهنآ درجه

 د دوپ ابدنهآ یوریث زا ترابع دوب یملع و

 شصوسخبصاوخ تلعب ابدنهآ هک درکیمدوست
 ناگ راس زا هک اد ینامسآ یورین تسا رداق
 تلعز ونه اري ؛دنک ه ریخذد وخ رد دوشیم جراح

 ساوخوته,دونهدشن فشک اب دنهآ ندوب بذاج
 امعم» قادسمب ام .دوب هدشف ادیب لوکلومو متا
 زورماام ! مينکيه کف هدوش ناسآ تشک لحوج

 طوب رم ابدنهآ صاوخ تلع هک ميهفیم تلوهسب
 یاهلوکل ومنتف رگ دارق یفنموتبثم مظنملکشب
 اهي رطاب هاهلیپ زین لاحنامژرد هج رگ ؛تسانآ
 .دنتسین رمسمیپ وچ هچضوح هب تهابشیب

 درکیم رکف ادئیارد صسمهکنیا مود هتکن

 "شیرم وضع زا اد درد ناوتیم ابدنهآ اب هک
 یکفررییفت روطچ ًادعب تسینمولعم ؛دیشک نوریب
 ارنآ و دهدب ورین یزیحرهپ هک درک لصاح
 یاذغو یندیماشآ بآالثم دهدرارقدامیپ دواجم
 قیرطذاورین نیا هک ؛دیامت هسیطانغم اد دابیب

 .دوش دامیب ندب دداد بآ



  OOو مو مو مو :
 رمسم ند زفازود ت هش : ۱

 مپ یو وب یو نم مو هم یه هم ھو

 زورب دود رمسم نادامیب د نیمجارم هدم

 هقباسزورن ا ات رمسم هجلاعم شور ؛دشیم رتشیم
 یا رب نادامیپ تشاد یگ زاتهمه یارب «تشاوت

 اهن جلاعم یٹ وراد چیه هک دوخ درد نیک

 ابر نهآ هلپسوپ هک هنددوآیم هاثپ رمس هب ڈوب

 رک ا د دنک جراخ اهنآ ضیرم وضع زا ار درد
 لصاح دوبهب هندوب یبصع نادامیب هک اهنآ
 ناتسودریاس یارب ار دوخ یاوادم و دن د وکیم

 ؛دندرکیم فیرعت فاتک | و فارطادد نایانثآ و
 ءدوب رمسم رک د هناخ هک «هسا رتشادن ال» .خاک رد

 ع وقوبیاهزات هزچمعمه یدامیب هحلاعم اب زودره

 . تٌشیم رشننه اح دیه زد ءرحعم نیا و تسویپ یم

 دنشابهتشاد هجوتدباب مرتحم ناگدنناوخ
 اهنآ یتحادان و درد هک یبصع نادامیب طعف هک
 سسم رتک د بطمرد تشاد یناود اب یبصع هشید

 ؛اهاپ و اهتسدلصافم درد ییظن دن دشیخ هجلاعم

 , اهجیلفا زا یخرب « نمزم یاهشزرل و جنفت

 هکیگاهدرد رس .اهیب ا وخیب وهدعمیاهدردزایخ رب
 .اهن آ لاثما و دوب یحود اب یبصع اهنآ تلع

 رشتنه اد رمسم تاجلاعم حرش اههمانزود

 یمسمترهش ؛دنتشونیم ابدنهآ هلیسوب هجلاعم
 دواجم یاهدوشکبو تشذگ شیرطاتادحرسزا
 زا دواجم یاهدوشک ناکشزپزا یاهدع . دیسد
 دوخ هحلاعم شور هک دند رک اضاأقت رمسم رتکد

 نآ زا هنناوتب مه اهن[ ات .تس وئب اهثآ یارب اد

 .دننک هدافتسا نازامیب هجلاعم دد لود

 ؛ دوب یتسرپ عوض درم نوچ رمسم رتکد
 بیقد هک نا رگیدزایرت و تداسح هن وکچیهنودب
 زا . داد دعاسم باوح اهنآ همان هب ,دن وش یو

 یگامنهاد تساوخرد رمسم زا هکیناگشزپ هلمج

 نکاس یکی كاشزپ یفنود دندوب هدر کی 2

 سیوس نکاس یرگید و «زرتنوه» مانب نامه
 تادوتسد قبط هک دندوب «وسراه د رتک د 2
 و : دندرکر اکب عورش رمسم زا هدش تفاید»

٩ 

 ودنيا .دنتفرگ یشخبتیاضر جیاتن هناتخبشوخ
 "الباقتمزین یسیئوسو یناملآ سانشقحدنمدن اد
 .همانزودرد اددوخ ِتاجلاعم یوکین جیاتن حرش

 ًاتحارص و دندومن رشتثم سی وس و ناملآ یاه

 هلیسوب رمسم هجلاعم شود هک هندومن دارفا

 زا یخرب یوررد و شخب هحیتن :دیفم اب دنهآ

 .تسا هد وب ناشخ رد نایسد تارامیب

 رتشیب ناجیه و دوش |

 . و یناملآ كشزب فن ود تاجل اعم حرش

 "هکنیایکی «تشادهگ درب شاو هدیافود یسیگوس

 فورعم كشزب ود هک دومن ءدهاخم یئفو رمسم

 شخب هحیتن و هدوتس اد وا فشک و هجلاعم شود

 و روش و هدش لاحشوخ شیب زا شین دن اهتسناد

 تفرگ اروا دوجو یاپارس یفصول ادیاذز ناجیه

 د دام دربشیب رد یرتشیب یحود یورین و
 یحور تردق اب و دش ادیپ وا دد شیاهشالت

 داد همادا دوخ یاهشالتهب یرتدایز

 روك ذم كشزپ ود یاهرظن داهظا «ًایناث
 ادیپیرتشیب نادیرمو نا وریپرمسم هک دش بجوم
 ات هک یبصع نادامیب زا هدع نآ هوالعب و .دنک

 هجلاعمیارب گنددیب ,دندوبهدنام ددرم لاحب

 خیل وم هب رمسم توعد

 هک دش بجوم رمسم نوزفا زور ترهش
 توعد ناملآ گر زب یاهرهشزا یکی خینومهب

 رهش رد و تفریدب اد توعد نیا رمسم « دوش

 هک یجیاتن مامت و .دومن هجلاعمب عورش خینوم
 زین خین وم رهشرد «دوب هدش لصاح نیو رهشرد
 .ده | تسرد

 | یمداکآ لک یشنم هجلاعم |
 ` تسدبخین ومدد هکیدوهشم ساخشازا یکی

 یمدات آ لک یشنمدشهجل اعموا یابدنهآ و رمسم

 دوب جلف الماک صخش نیاءدوب «دلاورتشوا» ماثب



۱۰ 

 هک هسلج هنچزا سپ :انیبان ًابیرفت شیاهمشچ و

 : ر دوخ هجلامم حرش دش هجلابم رسم طسوتب

 تش وت «كروبسک واد رهشزد ۱۷۷۵ لاس رد

 شب رافد رمت و كباوست نفتشاص ومحتیا

 لک یشنم» : : اسف ونیه « مسیتهینام فشاک >:باتک رد

 ماگنهمضو, یهجوتبلأحح وضوو تقدابیمداکآ

 ج رشتشا دنهجل اعمب یدیما هک ار یت امزو یدامیی

 رمسم رتک د هنوگچ هک هیوگیم دعب و . دهدیم
 هزجعمهبهیبیش یزرطابو تفرگ وا هجلاعمب میمصت

 یارب و داد تاجن یتخجدب و یناوتان ذا اروا

 یداریاچیه هنناوتن نادنمشنادو اهرتکد هکنیا
 هاگ ره»:دسیوئیم ًانیم صخشنیا دت ریگب وارب

 لایخهکلب «ماهدشن هجلاعم نم هک دیوگب یسک
 طقف سم رتکد و ماهدش هجلاعم هک منکیم
 نمد د اد هجلاعم دوست و رکف هک تسا هتسئاوت

 .. .میامن قیدصت ادواف رحهک مرضاخنم دنک نیقلت
 هک مدوب رضاح ایاس هک متسه یسک نم اما

 یکشزپ هکنیا طرشب مهدب اد دوخ یتسه مامت
 «ماهدش هجلاعم هک دنک نیئلت نمب و دوش ادیپ
 رتک دهکیجیاتنمامت» هک دیامنیمهماضا مرد و

 هک دهدیم ناشن هتفرگ دوخ تاجلاعم زا ومسح

 تسد تعیبط هک دزب و یناهنپ یاوقذا یکیهب وا
 «.تسا هتفای

 fo oc ی

 تگ ر رب یزو ریف و
OF Fb ۰۰۹۰بش اش شش سرش شش سس  

 لباقریغ و هک د زب یزوریپ نینچكي تلعب
 داچان نانمشد و ناثسود زا مع هبص ؛ هیدرت
 - فارثعا رمسم یتکد تقایل و رثه هب هک دندش

 یارب یمسم رتک د يگتسياش و تقایل و دنیامن

 و قیدصت یمسد رداصم فرط زا هیت رس نما

 یدالیم۱۷۷ ۵ لاسرریماون ۲ مذورو .ددرگ دییأت
 باضتنا دوخ تبوشع هب اد وا خینوم یمداکآ

 نینچدش دداصتبسانم نیاب هکینامرفدد_و درک
 دره ننیا هک هدش تباث هکنیاب رطن ه دنتشون
 و دیامن ففک ار یدیدج یورین تسا هتسناوت
 نیا هلپسوب رمسم رتکد هدیسد قیقحت هب نوچ

 .. هتفرگ رارق

 ضارمازا یشسپجلاعمدد هک دیدرگ قفوم قربت

 هگنیاپ رظن و دروایب تسدب یدیفم دایسب جیاقت

 مومع ریدعت ددوم هاد نیارد وا یعاسمو تامحز
 «رخآألا .

 دو ریم رت ولج مدقكي رمسم 1

 دقتعهرمسم فششک هب همه هکینامذرد تسدد

 نادنمشن ادو ناکش زیو یداعمد رم همهودن د وب هدش

 رد ءتسا حیحبص رمسم هی رفت هک هدنتشاد قیدصت

 دوحودوشیم دید رتو كشراچدرمسم مقوم نیمه
 ءابتشاب داب نیلواو .دزدویمتفلاخمدوخ رظناب
 بج ومهچف ۲ هک همهفیمم رخالاب ود ربیمیپدوخ

 مسج ندا اهن دوشیم نادامیب یافش
 هکلب « تسین اب دنهآ مانب تنر هایس
 هدسک هجلاعم یو ری مه وا یاهتسد

 شا رمآ اب درهآ اهنت هک دمهفیم سم « ثراث

 زین وا دوخ دوجوزا هکلب ؛ دنکیمن هجلاعم ار

 كمك ضارمایدوبهبهب هک دوشیم عطاس یگ هرین

 مقاوردد : دپ ونیم كب اوست نفتشا

 هدش یگ دزب فشک هب لئان مقوم نآ رد رمسم
 عوضوم«تفریم ولجمه رگید مدقكيرگ او دوب
 زاب دوب شوهاپ ددقره رمسم.یلو , دشیم لح
 و ءادآ و دورب ولج نرق كي هذادناب تسناوتیمت
 كشزپنیا . دیامن نایب اد مئسیب نرق تای رظن

 یتفوات هتف رسع ولح ماگب ماگ هرا وبه طایتحااب

 شیوخ میدق هاد زا درکپمف ادیپ یدیدج ءاد

 هبترمکی لرل تو دیدرتنودبنوچكلاذعش
 دود اد مسح نيا و درک رظنف رس ابدنهآ زا

 هب و تسین تسرپ موهوم هک درک تباث تخادنا
 نیاذاودشابیمت دنب یاب یطسو نورق تادقتمم
 یاملعهک دش یاهلحرم دراو یمسم رتک د ,دعیب

 یگ دزب فشک دا هک دننکیم قیدست مه ڌو رما

 " تسا و



۱ 1 
 ل سس

 لوا لصف هصالخ

 دنکیم بذج اد نهآ هک روطنامه اب رنهآ «سلساداب » هدیقعب ٩

 ا . دی امنیم جراخ رامیب كاندرد وضع زا اد درد مهد وطنامه

 فنک و هینام فشاک 6 رمسم»

 شو د ونپمه ملک « دوب هدنز هک مه ینامزات و دوبن مزیت ونپیه

 .درکیم هجلاعماد یناورو یبصع نادامیب اب دنهآاب رمسم ۴

 رد سیطانفم فرین تساوخیم هنا رد مش تام ی

 یرتشیب سطانغم یو ری تسا وخیم «ن مسی بم يطانغم : تساوخیم «نآ رد هدش ت هینام باب یاهب رطب

 . و ۳ و * 4۵

 . شب 1 ای ۸ یمداک ۲ یشنم رمسم
 دوب جلف هک اد هدلاو رتشوا» م جی وم رهش بوت ۱

 «لوا لضف نایاپ»



 چ مود لصف |7۰
 مسیت هینام فشاک رمسم

 یناویح سیطانفم یر رت شیادیپ زاغآ

 ینآویح سیطانغمد یندعم سیطانغم 4
 تخادنا دود ار اب دیه رمسم هج

 دش ینا ویح سطانغمهب دقتعم رمسم 4

 دراد دوجو سیطانغم ناسا ندب رد 4م
 ت

 ین دعم سیطانغم

 مأتب دزاد یرگید مان «ابد نع » هلک

 «سیطانخم»لیلد نیاب اد اب رنهآ و «سیطانفم»
 هدشادیب «یزنگ ام رهشدد هادتیا هک دن |هتفگ
 «سیطانغم »سیسو«تیتنگ امد ارث آ زاغآ ددوتسا

 تابیک رق زا یکی ابدنهآ نیا نوچو دناهتفگ
l2دوشیمجارختسا نداعمزاو دشابیم «نهآ دیسک  
 .دنیوگیم «یندعمسیطاننم» ارنآ اذل

 سیطانخم» مانب د رک تسردی رگیدهملک رمسم

 تادوجوممسج رد هک تسئیا شروظنمو «یناویح

 حاوما هیبش یئوریث ناویح و ناسنا ریظن هدنز

 سیطانغمد اد وری نیا رمسو دناد دوجو

 دقتعمرگید نادنمشن اد آدعب هتشاذگ مان «یناویح

 دد «یناویح ییطانغم» ینعیوریث نیا هک دندش

 عمج ادم گنهآ ردواهءژم كونصوصخی ءاهتسد

 ینعی «دنک هدادا صخش تقوره هک تسازک رمتمو
 شیادصای هاگنای ناتشکنا كون زا هک هنک رکف
 دیامن شا لباقم فرط ردو دوش جراخ یگورین

 ك ون زااب ناتعگنا كونزاو دنفابم داکب ورین نیا



 «یناویحییطانفم» ادص كگنعآو رع مشچو اهءذم

 .دداذگیم یا صاخشاردو جشن جراخ

 نامسآ ناگ داتس زا هک دوب کقثمه رمسم

 ماسجا رد ۶ رین نیا هک :دوشیم عطاس یگ د ربت

 دوفن اجهبهردو زیج همهرد رادناجو دماج

 رد ور نیا هک درکیم توست ادئنیا t دیامثیم

 هجوتم دورمب ؛ دداد دوحو یئشیب ایر نهآ

 اب رنهآ دنکیم هجلاعم ادنادامس هچنآ هک رم

 دوصت دیاشای ؛تسوا دوخ یاهتسد هتلی ؛تسین

 دداد ابد نهآ هک اد یئوریت تامه هک دومن
, 

 .دراد دوری نبه ا و یهتس

 اف ر رب سد ی

 و

۳ 
 ست “چ 1 ۳"

3 E ی 
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 یاهت ای رج قیبطآ و یف دعم سیطاتفم ج هرامشرب د وصت
 رسم یثاویح سیط انغهیاهن اب رج هی رفاب نآ
 اطلس E Û شش gb o شش شدت + سش شش نخ شش

 ماگنهوتشاذک دانک اد «سیطاننم» تهج نيمه:

 كا درد وسع یور ار دوخ یاهتسد دجلاعم

 یارب ای .درکیم ادیب نیکست دامیدردو تشاذگیم

 نادامیب زا یرتشیب دادمت دد نا رحب داجیا

 اد دوخ یاهتسد و تسي رگنیم نارامیبهب هریخ
 بجب تسار زاو تسا رو پت زا و نیئاپب الا, زآ

 دندشیم نارحب داجد تادامیب و دادیم تک رج

 هک دادیم تسد دامیبهب یناجیه و شاعتدآ یئ

 . دشیم دامیپ هجلاممپ رجنم
 لاس رد هک یمداک [ لک یشنم هدلاورتشوا»

 هجلاعم رمسم یابدنهآ هلیسوب یدالایم ۲۴

۱۳ ۳ 

 هدافتسا ایدنهآ زا هجلامم یارب رمسم رتکد

 كازدردوشع یوداد دوختسد طقفهکلب ,دنکيمئ

 . دوشیم عقد یلکب دردو دراذگیم نادامیپ

 رمسم اد دیدج عضو رییغت

 ٩ د رکیم نایب هن وکچ

 اهداسیب ابدنهآ» : دیوگب هکنیا یکی . هنک
 نم هداراو اهتسد نیا هکلب .دنکیمن هجلاعم ار
 نیا هتیلا «دنکیم هجلاعم اد نادامیب هک تسا
 نینچمهو شنادرگ اشو«سلساداپ »دیانعاب هدیفع
 دوب ریافم و فلاخم شاهتشذگ یلمع جیاتناب
 مان سسم شیشک تسود هک ميديد البقام ا ریز

 درد یئابدنهآ نتخاس اب «لهنلیم یزکام»
 نتسیاب رمسم دوخ و داد نیکسئاد ینذ هدعم
 اهنآ یدامیب نادامیب كان درد ءاضعاب یاب دنهآ
 .دادیم مايتلا ار

 :دیوگب د وطنی ا تسن اوتیممسمهکش ارگ ید

 دنکیم تموکح ناهجرب ذومرم یگورین هک د
 دوشیم عطاس ناگ راتس زا ای ورین نیا هک
 دوق ماسجا همهرد هک «دیایم رگید یاج ژااپ

 دد ماهدیمهفنم هک اجنیا ات ورین نياو « دنکیم
 نيا؛دوشیم مسج شتشیب زین ناساددو اب دنهآ

 ایهک « دیاد دوجو هتفخ لکهب ناسنادد ورین

 اب دوشیه تیوهت صوصخب هاهتسداممو نی رمت

 دوجویدوخهک اد یمومعهدیقع مهرمسم نایپنیا
 فشک مهو دوب هدرمش مرتحه دوب نآ هدندوآ

 اب دنهآ دنناممه ناسنا رد هک او دوخ رتدیدج

 دوب هدومن هئادرا مدرمب ۽ دداد دوو یگورین

 ضارمااب دنهآ هک تسا حیحص) زتفگ رمسمیل و

 دداسق نآ یندمم سیطانشمو هنکیمن هجلاعم اد

 هک سیطانغم نیا اما « تسیت اهي دامین یواذتهب

 ییطانغم» مربی راکب اهیدامیپ نامدد یاربنم
 ل ل ا س «دنکیم هجلامم اد شارماو دشابیم یتاویح | رگیدالاح هکهسیوئیم دوخ تابتاکمرد دوب هدش

Crise 1 



 درطنبا ين اوج سیطانفح رسم + رظف قبط
 دباییه لاقتنا رگید ناسن !هب ی اشا زا

2 BM 5 ED 

 شرکفودوب هداس شراک لبق یدنجات یمسم
 ةمجأ رمیوب یبسعیگ دامیب هکنیمه ارز ؛تحار

 لحسب ار دوش یننعم سیطاثفم رمسع «درکیم

 نیدب .دشیم هجلامم دامیید تسبیم دامیب درد

 هدوسآ شرکف مه و دوب هداس شزاک مه بیقرت

 دوست هک دوب تهج نیا زا شیرکف یک دوسآ

 دوجد یگورین «سیطاتخم» ای ایدنهآ رد درکیم
 دشکیم نوری دامیب ندب زا ار درد هک « دراد

 «یندعم سیطانفم» ایدنهآ نودب هک الاح یلو

 دوب دش ادیب شیاربیدایز تالاوئس درکیم راک

 رد هک یتاویح ییطانفم ین وری نیا + 4
 دنکیم هجل ام ار نا رامیب و دراد دوجو یو کاهتسد
 دب اسی راد یاجزا هکنیااب .دشابیموا دوخ سخخرد

 ادب ایم اجک زا دیایم رگید یاجزا رکا ۴
 شدوخ رد ( یناویح سیطانفم ) وریف را ۴

 وری نیامه مدرم همه ین نارگید اي آ « دراد دوجو
 ۱ ؟ دن راد ار

 هجدب و روطچ (یناویح سیطانغم) وری نغا ۳
 ای ؟ هوشیم لقتنم نارگبدب وا نیب + اهتسد زا لکش
 دابغو درگ دنت ام رب ر تار لئخب اپ دراد یونعم بنج
 صخش نسب .درادوو هدش جراخ را یاهتسد زا جاوم
 ٩ دوشم رم

 تسا يونعهو یتوکلم .ین امسآ ؛دریف نیا ۲ د
 3 تسا یخامو ینیهز هوق كا اب و

 ؟و ریگیم هم شچ رثا راتسونامسآ زا وری نیا ای آ۴
 ٩ تسا ام ناوختسا و تشو" و نوش صاوخ زا یکی اپ

 رتک درکف هک دوب یئالاوئص یرسكي اهنیا
 ربعناپاپأتو دوپ هدرک لوعشم دوخهپ !ررمسم
 یملعباوج تالاوئس نیاهمه یارب تسن اوت مه
 لماک ءادتبارد نیعرتخمهمه عارتخا .دنک ادیپ

 رو رم هک هنئسح ناک دنیآ و نامز نیا ؛ تسث

 همههبهزورما » دننکیم لیمکت اد یعارتخایه
 . تسا هداد خساپ یلکشهب تالاوتس نیا

 مزیت وتبیهللع هک هن دقتعمذویمانادنمشن اد

 هتبلاو .تسین یفاویح سیطانغمەب طوب رم ندش
 یساخ تلعب اد ندش مزیتونپیه یدنمنادره
 ریظ هگرزب ناشزیناود زا یخربو , دنادیم
 یللملانیب نمجنا سیگد ۱هزریام» رتکد

 مزیت وتپیهیلصا للع زونههک هندقتعم مزیت ونپیه
 همههدنیآ دد تسا نکمم اذل .تسا هدشن فشک

 رییغت ندش مزیتونیپیه للع هراپرد دیاقع نیا

 ندشمزیتوئپیه للعب مجار فلتخمدیانع ادنک

 .داد میهاوخ حیضوت یدىپ تاسقمصرد ار

 ۱ دوب ملسم رمسم یا رب هجن آ ۱

 یارب زیج كي تالاوئس همهنیا لباغم دد هے

 ناسناكي دوج وزا ترابع نآ و دوب ملسم یمسم

 هزاب رد هک دوب نمئعم يسه. دوب شب رم نیلاپرد

 رشنگیدوجد (اهيدامیبهمهەن ) اهیدامیب ذایخ رب
 رث وم دایسب وا هجلاعمدد دامیب نیلاب رب ناسنا
 ددشدوخ دوجو هک هدرکیم «نهاشم !ریذ تسا

 تسهو هدوب شؤم هژادناهج ات نادامیب روح

 هب طوب رسم شدوخ هدیقعب اد دوبهب نیا للع و
 سیطانغم» هملک , تست أديم یناویح سیطاثثم

 دارق «یندعم سیطانغم» لیاقمرد اد «یناویح

 نامه یندعم سیطاتفم ذا روظنم هک دوپ هداد

 «یناویح سیطاثعم» زا دوصعمو تسا ایدنهآ

 ذأ درکیم دوصت هک دوب یگوريپ رمسم هدیقمی
 .دوشیم ج راځ شیاهتسد

 سس ل جک اک و ټا دو يرو
Meare —\ 



 ا چ
 ووا

 هدټ وش مزيل دین ام صخش , رمسم هدیقعب ۴ لگش
 دریذپ یم ار ین اویح سیطانغم یاهت ایرج روطنیا

۱ ۲ 

 ۱ كتبا ون نقتشا هدیقع ۱

 یشیرطا فورعم «دنسیون كياوست نفتشآ
 ءنیفع زین «مسیق هینام فشاع» بأتک هدنسیون 2

 اریذ , دراد « مسیتهینأام» «یناویح سیطافنم»رب

 مینیبیم رگ | و...د :دسیوئیم هدش دای باتک رد

 هندشیم هجلاعم الاغ رمسم رتکد ناداسهیب هک
 یونعم کورټ یادادرمسم دوخ هک تشيا یارب

۱ ۵ 

 جاومادرمنیا دوجو زاد دوبیدایز یمیطاننمد
 نا رحپ ديل وت نادامیدد هک «دشیم عطاسیگاناوت

 رمشم هچرگ .درکیم هجلاعم اد اهنآ ذ دومنیم
 دشیم جراخوازآ هک یزومرم یورن یکن وکجزا

 ؟تسیچ نآ تیهام هک تسن ادیمند تشادن عالطا

 ی دی فح یاهتفرشیپ هب راک زاغآ نامهزا كل اذعم

 بلاح تاپغشک و دیدرگ لگانیحور یوادتیفرد

 «...درک هاد نیادد یهحوت

 لمع نمضرمسم هک ین ایہ رجن
 , دوب هدروآ تسلب مست هینام

 دوب هددوآ تسدپ یقین رجت لمع دد رمسم
 دوخ توقهب زین ضاح لاحرد تایب رجت نیاهک
 مزیت ونپیه ملع نادنمشناد مه زورما و . تسیقاب

 لمع ماگنه و دننکیم هدافتسا تاییرجت نآ زا

 یدادمنو دنس رس تایب رحت يمهد ًاددجم دوخ مه

 : تسا لیذ دارم تایب رج نآ زا

 نارامیب ریاسزارتدوز نادامیب زایخرب -۱
 راجد و دنریگیم رارق مسیت هیئام رنات تحت

 اهیسعب دادمتسا رگید ترابعب «دن وشیم نارحب

 تسا نارگید زا رتشیب ندش مسیت هیئام یارب

 .دندادرتمک اد دادعتسا نیا یخرب هکیتدوسرد

 یعمج هتسد لاحرد مسیت هینام یورین - ۲

 یگاهلت هپ رفنکی هکیمقوم ات تسا رتشی یلیخ
  ثدایمم . .دریگیم دارق میٹ هیئام رات تحت

 اجکی دد و دشاب دایز نادامیپ هدع یتقد رگید

 تسدب یرتاناشخدد و رتهب هجیتن « دنشاب ممح
 IF لاقتا دد رمسم اد رما نیا لیلدو دي ايم

 زکر مثه اپ ندش ممجورگید درفبیدرفذآ مسبت

 .تسنادیم اجکیدد میت هبثام یورن ندش

 هک تفایرد لمع و هب رجت رد سمسم - ۳۳

 ؛ ننکیمن هجلاس اد اهیدامیب ةمه مسيت هیثام

 ناونعب هژدرما هک اداهیدامیب یخرپ طقف هکلب

 هجلاعم كن اهدش هتخانش یناورو یبصع یاهیدامیب

 بت



 ۱م
۱ 

 دن وشیم مزیت ونییه رتهبد رتدوذ دندأد یدنمو رن
 هپ طوبرم اد ندش مزیتونبیه دوز للع یخرب
 هکیناسک هک دن دقتعمودنن |دیمفلتخم یاهدادعتسا
 دنوشیم ؟زیتونپیه رتدوز دنتسه رترسیذپ نقلت
 و داقتعا د نامیا هکیناسک دنیوگیم یخرب و

 هدننک مزیت ونپیه د مزیت وئپیههب یرتشیب نانیمطا
 "مع نم یلو .دن وشیم عریت وئییه رتدوز دن راد
 هک عاهد ومن هدهاشم ار عوضوم نیا سکعیهاگ

 رتشیب دعب تاحفص رد قوف بلاطم نوماریپ دد
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 نآذیم رمسم هی رظنب انب ری وصت بارد دب هرادشرب وصت تک

 ۱ تسال وهجم زونه هکیبلاطم ۱

 لوهحم مهزونه هک دراد دوجو یبلاطمیلو

 هک تسین مولعم یتسددب هکنیا هلمج زا « تسا
 اهیضعب د دن وشیم مزیت ونپیه رتدوز اهیضعب ارچ
 رید هک ههدیم ناشن هبررجت هکیلاحرد ۰ یترید
 درظنیاندرک مسیل هی ام ماگنهرمسم هدیعهبانب بکش | هب طوب یم ندشن مزیتونپیه ای : ندش مزیتونپیه
 دونم جراخصخش ندب زاين اویحیسیطانغم یاهن اب رج | هدادا هکیناسک یهاگ سکمی هکلی ۰ تسین هدادا



 ارج و لیلد هج هب هکنیا رگید تالوهجم

 ار دوخ تسد هکنیا شحم صاخشا زا یشعب

 عقد یدوژب درد دن داذگیمرامیب كاندرد لحیب

 نیا خساپ ناواگناود ذورسما هسرگ , دوشم

 دوشتایوتحمدد ارن آ للع و هناهداد ار شسرپ

 دامیپنددد و ییمش تایب رجت هک دننادیم نطاب

 . دناد لماعاب تاهجزا یکی رد یاهطیار

 و تساتعیعحذا یگ زج نخسنبا هئیلا هک ۱

 حب هننیآ تاحفصدد هک دراد مه يرگیدللع

 . دش دهاوخ

 ؟ رمسم رتک داب اهتفلاخمزاغآ 1

 هداد نایت یگ درب نادرم یگ دنذ خیدات ۱

 یاهزات هدیقع دش ادیب یسک هاگ ره هک ه تسا

 یاهزاتف رحای و هدرک یاهزاتفشک ایهتشادزا ربا

 هداد هیارا ار یوفو هزات زیجح یلک دوطب و هتک

 هدش هحاوم ساخشا زا هتسد هساب تسا

 و نیفلاخم هتسدکی « نیقفاومهتسدکی ؛تسا

 دنتسه هنحص رگاشامت هک ایفرطیب هتسدکی
 یاههتسدب كی ره تسانکمم نیفلاخمو نیقفاوم
 رثاددتسا نکمم نیقفاوم هدن وش میس یھ وافتع

1¥ 

 تین نسج ای و یسخش مفانمای نیئلتای یعالطایب

 نادنمشنادتسا نکممای و دشیامن تفاوم يرطف

 تداسحو ین اودیاههدقعزایراعهک دنشاب یگ رزب

 زاودن ریذپب اد هذات غوضوم مهفو كرد یور زا

 تسا نکمم زیپ نیفلاخم , دننک تیامح نآ

 ار هزات عوضوم دوخ مهق د شاد تلعب یخ رب

 دنن ادب یملع ریفو یعطنم ریقو ساساو هیاپ یب

 نداتفا رطخب ای تداسح تلعب تسا نکمم ايو

 یاهدوسحدندوب هتسدود رمسم نیفلاخم

 دوبهدانفا رطحب ناشعفاثم هکیناسک هنیب هن وک

 :دسب وتیممسیت هیناسفشاک باتک ردكي اوست نفتشا
 رتدایذ شارما هجلاعم دد رمسم ترهش هج ره

 هبط اصوصخو یمیمص ناتسود تبسننامهب دشیم
 "دن درکیم یدودوا زا ملع ناک رزب و نادنمشن اد

 اهن آهک دومنیم توعد نادنمقن ادزا مست ره

 ميشحهب و دنیایب وا یسیطاتفم ناتسرامیب وطمب

 هقح وا تباط شور هک دننیبهب دوخ
 اهنآ یلد تسی یزادئا مه تش و یزاب
 زا هکنیا نودب و دنتفریذپیمن اد رمسم توعد

 هدیدن دنیامن شیامذآ ًاسخشو هننک هملاطكيد زن

 . دندرکیم تفلاخم وااب هدیجنسن و

 ' دوشم جراخ اهتسح زا یسیط انغبیاش# ایس رب وصل نیارد -۵ هرامش رب وس ۱
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 ناتسود هک دش هجوتم دوز یلیخ رمسم

 دن ذرویم تداسحواب اي نادنمهناد زا یخرب و

 مود قش « دننادیم زابهفح و وگفورد اروا ابو

 رتک دهک دندرکیمدوصت رگا ایی ءدوبن تسرد
 دنتف رپم وا بطيب تسا ژایدَمح و وگغرد یمسم

 تسارای :دندشیم انشآ شراک مضداب كيدزن زاو

 اد وا یتسیاب هک دوب تساد رگ | غورد ای دوب

 مزالهک دوب غورد رگ او دند رگه یرابو كمك

 قش ًارابجا سپ « دننک شیاوسد یتسیابیمو دوب

 تداسح رمسم هب تبسن ینعی دوب حرطم لوا
 .دوبهداتفا رطب ناشفانم مهدیاشو دن دیژرویم

 نا راکمه زا رمسم راظتنا

 نادنمشنادو

 «نیود رهش ثادنمشن ادو ناداکمه زا ریسه

 شورو دیاقع « تقد لامک اب هک تشاد داطتنا

 د دننبهب كيدزن زا « دنیامن یسررب اد شراک

 تسهیدارب ادو لات اشراز رد رگ او دننک ناحتما

 «شی رطا»نادنمشن ادوناداکمه :اقفرودنی وگب واب

 اب یتح دنتشادیم تسود ار وا همهنآ ًاقیاصهک

 درکیمیاسحا رمسو .دندزیمن فرح رگید وا
 اب هک دناهدرک قفاوتو ینابت مهاب همه ایوگ هک

 ناتسکنه رف سیئرهب رمسم هما

 چین وم رهش
 یاهمات رمسم رتکد ۱۷۷۶ سرام هام رد

 نیدب «تشون خینوم رهش ناتسکنهرق سیگ رب
 هين ام هب مجار ؛ نیم هی رظن وج7 :هک ترایع

 او مد ره اذل « تسا هعی اس نودب و دیدج « مسیف

 رسه نآ زا فعب هامودو «دننکیع تغلاخح نآ

 تفک و دوشک تیاعش هب بل یدایذ تلاسک اب

 مست هینام هص رعدد ًابت رمکنیااب نم»
 یدب دج یکی زیفو یبطتایفشک هب لثات
 مراد لیم یلیخ نبا دوج و اب ؛موشیم
 تحب دروم نمیوادت دبردج بوئساهک

 سکچیه یلد « دریگ ر ارق داقتنا و
 ارم بولسا و هب رظن هک تسي رضاح
 ًامئاد نم و ؛ دهد را رق هعلام تح

 یاهتفلاخمو اههتط و اب هک متسهداجان
 . می امت هز راسم نآ رظن هات وک

 هجل اعم بولسا هکنیا نودب ساخشا نیا
 دنهد زا رق نقد و هعلاطم دروم ارم
 ناتالرداش و زاب هقح نم هک دنب وگیم

 هبررظن سک ره هک دندقتعمو مشابیم
 نینچیرآ «تسا هنا وب د دی امن لوق ارم
 یاین دهب هذات هکبدیدج تقیقح رهتشون رس تسأ
 . دشاب هتشاذگ مدق ملع

 دیاقعدوب هدش دلوتم دوز لاس دص رمسم

 تایقارخ نارود ابورا مهدنجهنرق یعامتحا

 دویهتشاذگ رس تشب اد یطسونورق تاموهومو

 فرسح و هدیفع چیه دنتساوخیمن نادنمشناد

 ندید تودب یلمع مولع هنیمز رد اد یاهزاس
 ذا لقاح « دن ریذپب ندرک شیامذآ و ندرک سل
 شیامزآ زج مهرمسم فشک تسا نکمم هکنپا

 نامذدورم هکنیاامک , دشابن یرگیدزیج لمعو

 ناونعب ارثآ و درک لوبق اد مزیتوئپیه هرخالاب
 . تخانش تیمسررپ نفو ملع

 بجعل ١ تداسح اهصتفلاخم گید للع

 ذا یخربیسخش نایذودرخ مه دیاشو تلاهجو
 اههمانذودوتالجمرد لگالدنیمهب ,دوب ناکشزپ
 هجلاعم شود و دنتشوئنیم هاشما نودب یتالاقم
 دنتف رگیمداقتنا دایب «دند رکیم + رسمه ادرمسم

 دنوش عوضوسم تفیعح رد دراو هکنیا نودب و

 يلو دندناوخیم دادریعالک و زاب هقح اد رمسم

 دیدشتالمح دندرکیمن ترجژونه یلگالدب انب
 هجلامم عوضوم هکنیا ات « هنیامنب یرتینلع و
 نماریپ ارنآ و دهآ شیپ «سع اداداب» ه ریشود

 رمسمرپ اردوخ تالمسح هلپسونادب هدند رک نامثع
 . دندرک ع ورش



 مود لصف هبصزای

 هک «یندعم سیطانغم یکی « تسا عونود «سیطانغم» اب اب دنهآ ۱ ١

 - ناسا رد هک « یناویح سیطانغم» یرگید و تسا یلومعم یاب دنهآ نامه
 .دن وگیم «مسیت هیئام» ارل هک« دراد دوجو ناویح و

 هک دوشیم عطاس یئوریپ ینامسآ ناگ ر اتس زا هک دوب دقتعم رمسم ۴
 .دی امنیم ذوفت ناویح د تابت و دامجرد و رین ن (

 اهیضعب « تسا تاافتم ندش «میست هینام» يا رب صاخشا دادعتسا ۳

 .دن وشن مسیت هینام الصا تسا نکمم مه اهیضعب و رب د اهیضعب و دوز
 .تسا رتشیب یعمجهتسد ماگنه «مسین هینام» رثا

 هجلاعم اد يناور و یبصع یاهب رامیب زا یخرب طقف «مسن هینام» ۵
 .دنکییم

 یبلاطم رب اسو دشرکذ مود لصف هصالخ ناونعتحت الاب رد هک یبلاطم
 «دن راد یخی را هښج طقف «دوشیم نایب مزیت ونپیه هجخم رات ثحبمرد هک

 دنتسین حیحص اهن آزا یخرب مزیت ونپیه دی دج یاهب روت رظن هطتقن زا

 مود لصف ناباب



 کا موس لصف >>
 سادا راپ ه زیش ود هجلاعم ناتساد

 سادا زاب هزیشود هجلاعم هراب زد هدیقع فالتخا

 باتک نیا نتشونب عورش هکنیا زا لبق
 یملع بلاسطم مدرکیم رکف هذیمه « منک

 هک اد(۱) یواکن اور هب طوب رم بلاطم صوصخب
 : تسا هدیحیب و یماع تاح)لطما زا رب رسا رس

 كرد لباق تلوهسب همه یارب هک سیونب زوطح

 یدیاوفیاداد «یسیونهداسنمهدیقعب ارپ: دشاب

 هکیاهقبط دارفا تب رثک | هکنیا هلبح زا « تسا
 زا دنناوئیم :دنن !دیع هداسرش نشون و ندناوخ طعف

 ناب رب هکیئاهباتک ًایناث , دننک هدافتسا بانک
 سه لوط هکلیارد هوالاع دوش هنشون هداس مدررم

 رنشیب یئاسانشوت رهشبج وتش شاددها وحی رتشیب

 ز رخ دنسب ون لقاال الات .دش دعاوخ ملع نآ

 هک صوصحب دنیبیم نایز رتمک اپ دنکبمن

 ناهح یاج هبه رد نادنمشناد و ناگ دنسیون

 تاعیطزا عیانسنابحاصو راحت فالخ رب "ال ومعم

 هقبطیا رب | ادباتک نم هوالعب :دنتسه و

 یملع بلاطم اب ًارثکا هقبط نیا اریذ « مسیوئپ
 ار هحنآ رگید ترابعب نث راد یئانشآ شیب ومک

 بلاطم دن ادیم نادنمقشن ادمب وگب مها وخيم نم ەك

 زا هتسدنآ یاربب تسا نکمع باتک نیا

 نتشون د ندناوخ داوس طقف هکیناناوج

 تدابع هک نآ عوضوم هجرگ .دشاب دیفم دن زاد

 یدایسبیارب :دشابیم«مزیتوئییه یسانقناور» زا

 یدودح ات تسا نکمم زین لاوتکلتنا هقیط زا

 وجتسجنم هک اجنآ ات اریز.دشابهتشاد یگ زات
 رد یملع و لماک یبانک نونک ات ؛ماهدرک شواو

 : تسا هدشن هتشون ناریا رد «مزیت وئییهد هداب

 و نیمجرتم یارب یتح باتک نیا مدقتعم نم
 یھ تسا نکمم مه مزیت ونپیه بتک ناگ هنسیون

 شابت هدیاف

 زا هک دیدسه یاهدنناوخ امشرگ | لاح رهب

 باتک نیامرا ودیما .دیشابیمدوشک دنمشن ادتاقبط

 یاهلاس نم اریذ ,دزدایب شنهناوخ هبت رم كرب

1_ Psychoanalyse 
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 باتک نیا فیل ات و نیودت رکفدد هک ت سا لاس

 شرع رد الثم اد باتک نیا رکا امش و ؛مشابیم
 و تايب رجت و تاملاطم ۰ دینک هعلاطم هتفهکر

 بسک هتفهکی شرع رد ارم هلاسنیدنچ تامحز
 .دیاهدرک

 نائسادهیمب هب هاتوک لد درد نیاذآدب الاح

 میذادرپیم رمسم زیگناذاجعا

 ۱ ؟ دوب یک سیاداداب هزبشود

 رتحد نسو رهث رد «سیاداداپ د هزیشود

 كنیعینفو رهاظرد یلو هدون یگاثیبان و نآ وج

 شیاهمشچ رد یصقن وبیعچیه .تشادیمرپ اددوخ
 شمش یرهاظ هاگتسد اریذ , دشيمن هدهاشم

 دوصت یسک نیتسعن ءاگن دد ودوب ملاس ثیح رهزا

 شمشچ باصعا یلو ؛ دشاب انیبان هک درکیمن
 تاصعا فعش نیا و درکیمن راک و دوب فیعش

 .دوبهدش انیپان و ع ورشیگلاسداهچنسزا .مشچ

 ناشوضعكي نداتفاراک ذا تلعب ناد انیبات
 شیب شوگ هننام ناشرگید وضع :دشاب مشچ هک

 مشچ اب هکاریداکاریذ , دوشیم تیوعت هزادن ازا

 دثهد ماجناشوگ اب دنهاوخیم دننکب دنناونپمن
 و دوشیم تیوقت هزادنا زا شیب شوگ هجیقن دد
 الومعم هنداد یدنموریت هعماس سح هکیناسک
 . دن دوآایم تسدب یقیسوم رد یصاخ دادعتسا

 ینایاشدادعتسا یفیسومدد لین س ا داداپ ءزیشاود

 یگدنذاون و .دزیم ونایپ بوخ یلیخ و تشاد
 ار «نیو»د رهش قوذ بای را هحوت دوز یلیخ وا
 ًاصخش شیر طا سی رطا رپ+اهکیگاج ات درک بلج

 هتشر رد اد شیوخ تالیسحت هک تشاداو اروادوح
 .دیامن لیمکت یقیسوه

 نیو نادنمنه و فارشا و نایعا مامآ

 ابیذو هلاس ۱۸ یرتخد هک ار سیاداراپءزیشود
 نیا یگائییان رب یگمع یلو .دنتشاد تسود دو

 هلمسا ود شیرطا هکلم .دندروخیم فست رثخد

 دز یاک ود تسیود لاسره رتخد نیا یدنمقزلع

 . ح رخ اب و داد دارق تیامح تحت اد رتخد نج
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 ددامو ددیب د وشیه یلباف غلیمذورمآ باب هک

 .دومنیم نيم اٿ اداهف | شاعمو دادیم یرمتسم وا

 نیو هناخیاتک رد ۱

 «دیورب نیو هناخباتکب امشرگ 1 مه زورما
 نآ یقیسوم تاعطت نویسکلک رد هک دید دیحاوخ

 تسه«سیادأ راپ د لزاومدامزایتاعطق .هناخبانک

 دن |هئشوف نا رگیدو هدرک فیلصت رتخ دنیا دوخ هک
 رد سیاداداپ هزیشود اد تاعطق نیازا یی و

 و تخاولیم فورعم نادیتیسوم دازتوم دوضح
 .تفرگیم رار نسحت در وم

 «تناب» روش رب تاجلاعم ۱

 هجلاعم یارب ,سیاداراپ هزیشود ددامو ردب

 ششوک یلیخ « ناشدوخ رتخد مشچ یئاثیبان
 تراب دوقورد درن لاس ثخ تدم و دندرک

 كشزپ مشچ نیرتگ دزب نامذ نآ رد هک فورعم
 اما ه دندومن هحلاعم ار رخ دنیا دود شی.رطا

 ۱ .دادن یاهجیتن چیه تاحل اعم

 باصعاطعف نوج ,دش هتفگ الاب رد هکیروطب

 سمسم اذل  دوب فیعض سیاداداب « زپشود مشچ

 رد تسناوتیم دوخ یسیطانذم تاجلاعم اب هک

 شخ دنیا هک دشممصم دداذگ ریث اتنادامیب باصعا

 و دنک هجلاعم دوخ یمنیت هبنأم كیتیلک رد ار
 « دشاب هتشاد رظنتحت اد وا رثهب هکنیا یارب

 :ادرگید نارامیب زا نتدنچو سیاداداب هزیشود

 .تشاد هاگن دوخ كينيلک رد

 | هوهشد رمسمرتک د نیب فالتخا ۱

 هیضق دوهشو یمسم رتک د تاداهظا اجنیا ات

 رمسم رتک دتآ راهظادعیب اجنیا زایلو تساقباطم

 شک د هک قیرطنیاب .دنکیمادیپ فالتخادوهشو

 لد مآهد رک هجلاعم ار یتحد نه ؛دیوگیم رمسم

 هزیشود رمسم رتک د هک دلی وگیمنا رگیدهکیت روس

 هقح اب هکلب .تسا هدرکن هجلاعم اد سیاداداب
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 اب هجلاعم رکف ؛لایخ هوق و یناتالداش و یزاب

 هک هد یک لایخ رتخد و هدرک داجیا رتخد زتمدد
 .تسا هش رادروخرب یگانیب زا

 لاس تسیود هب كيدزن هک زورما لاح رهب
 تسا لگشم یلیخ اسیارب ددنکیم خیرات نآ زا
 ای و هتشاد قسح سمسم رتکد ایآ ميگوگپ هک
 رسم رتکد ایآ و ؟ دناهتشاد قح وا نفلاخم

 ؟ریخ ای هیامن انیب الماکاد رتخد تسفاوق

 دید ميهاوخ هدنیآ تاحفص رد هکیدوطب

 رظن و دش روک سیاداداب هزیشود هرخالاب نوج

 ناوتیم اذل « دوب انیبان ربع نایاب ات هکشیاب

 و دنیوگیم تسار رمسمرتک د نیفلاخم هک تفگ
 .دنک هجلاعم اد وا تسن اوت یمسم

 ۱ ت رزپ كل ردم ۱

 رشکد و دراد دوجوکگ ر رب كردم اما و

 كردم نیا نیفلاخم لباقم رد عافد یارب رمسم

 و دنس نیا و . دهدیم هئارا ار گر زی دئس +

 سیاداراب «زیشود رد یبتک تاداهظا كرزب كردم

 يشيرطا فورعم هدنسیون كياوست نفتشآ .تسا
 دناوخیم اد كردم نیا هکینقو سخش» دسیونیم
 روطب اريا و دنک دیدرت نآ تحس دد دناوئیمن

 یگنوگچ ناوتب هک ت سا داوشد یلیخ یلک
 حرش دوشیم انیپ هک اد انیبان یفنكي تاساسحا

 و لیخت هوق یاراد هدنسی ون هکنیا رگم . داد

 یاقآ ًاقافتا و , دشاب یدتمورین هنارعاش قوذ

 ناهنجدوب راب ددیشنمهک هددوخلاس «سیاداداید

 نینج دوست هوق اب هک تشادن یاهنارعاش قوذ
 : دداذگب یقاب ام یارب و دسیوئپ ار یک ددم
 ذا ترابع كردم نيا تایوئحم كش نودب سپ
 هزیشود تاساسحا یگنوگج ینمب تقیقح نیع
 انیپ رمسم رتکد تاجلاعم رثادد هک تسا اتیبان
 .دنیب هباد دوخ فارطا ءایشا تساهتسناوت و ءدش

 ۱ ساداداب یاقآ یسک تا داهظا ۱

 سیاداداپیاقآ مانب سیاداداپ هزیشودردپ

 س سس سس سس سس سس سس

 اما ؛ هاتوک هچلاعم هرودکی ژزادمی» : دسپ ونیم

 ,دمآیملمسب رمسرتک د یاقآ فرطا هک یدح
 ار یماسجاد هایشا دودح هک تسناوت نم رتخد

 مسجنالف هک همهفب و دسانقب دنداد ناشن واب هک

 زونهنوچ یلو .تسا ناجنف مسج نالف و قشاق

 تسناوتیمن دوب هدیسرن لامک هجددب وا یئانیب
 رد طقفو .دنیبب اد هایشآ نیا زور ییاتشور رد

 رد . دوب اهنآ تیڈر هب دداق كيدات قاطا كب

 شمشج یود هکیلاح رد و كيرات قاطا نیمه

 ناهگ ان رگ ا « دندوب هئسب یفیطل و كزان داون

 ‹ دنددوایم وا مشچ لباتمرد ار نشود ممشثاي

 دنشاب هددوخ یمکحم تبرض هکیماخشا لثم
 ددقنیا هک تسیچ نیا تفگیم و داتفایم نیمزب

 نیلوا كيدات قاطا نآ رد : دهدیم داذآ ارم

 رثک د یاقآ دومن هدهاشم نم رتخد هکیناسنا

 .دینادذگ رظت زا اد وا تقد لامک اب .دوبرمسم
 ناسا ...!هود:تفگ ودید اروا ندب تاک رح و

 زکره نم تسا یدوآتفحو دوجوم بجم
 « !؟دشأب روطنیا ناسنا هک مدرکیمن دوصت

 ناسنازا رت ابی ز کس

 اروا گس مرتخد یاضاقت بسح رب تقون آ

 و ؛ دنددوآ یو دزن تشادیم شتسود یلیخ هک

 گس تفگ دید اد دوخ كس هکنیمه نم رثخد

 یها رفآ یثشیب نمو تساناسناذا رتابیذ یلیخ
 .متسه كانمیب یو زا رتمک و مدنس

 ینیبذآ تشحو

 و تريح دروم یلیخ هکیئاهزیج زا یکی

 ایآ هک تفگیم و دوب ام ینیب دش مرتخد تفحو

 داب هکینقو و ؛هناب تسا لکش نیمهب مهنم ینیب
 تسد تسا لکش نیمهب زین وا یئیب هک ميتفگيم

 لاحررهب تفگیم و تشاذگیم دوخ ینیب یوړ ار

 ینیبهکنیا لثم د مسرتیم یلیخ امش ینیبذا نم
 یلو « دورب و رف نه یاهمشجرد دهاوحیم امش

 دید ار یفاسنا تروس هبت رم دج هکنیاذا هثعب

 .درکن تشحو ذاربا رگید
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 زا اد اهگند یبوخب دناوتیم نم رتخد
 اداهن | یماسا دنا هئیمن اما ؛دهدب زیمت گی دکن

 اب نهرق گند دنادیم هک لاح نیعدد و دیوګټ
 هک دنک سخعم دناوتیمن دداد توافت درز گن ر

 داب ام هکنیارگم .تسا درز مادک و زمرق مادک

 میئوکب واب اد اهگند.یماسا و مينکكبک
 دمهنبتسن اوتن لوا دید ادلاغذ ینقو اللم

 مسج نیا هگنر هک تشاد داهظا اما تسیج هک

 .تسأ نم یگانیبان هرود گن ر هيبش

 ذا هداومه نسم رتخد لاحپات ذود نآ زا
 یهاگ و دوشیم نیگم# تدشبهایس کن د هدهاشم

 گن رد هنهاشمزا دوری «دنکيم هب رگ تاقوا زا

 داینخایب هک دشهداملاقوف هودناداجد یر وطءایس

 و درک هب رگ یاهیاهد داتفا یثحاد تکمین یور

 اد دوخ یاهتسد و دوبن تدش وا هی رگ جیردتب

 ميدوبهنفرگ ادوا یاهتسد تمح زب ام و دی وجیم

 هتسب شیاهمشح یود هک اد یفیطلداون ادابم هک

 .دنک زاب لند وب

 رشثنم مرتخد ندش انیب رسبخ هکیتقو
 تاقالمبنایائشآ و ناتسودوماوقایردقب دیدرگ
 هدرک تیاضد مدع داهظا مرتخد هک دندمآ وا

 ستنیگمغذو رماهچ یارب هک منادیمننم» :تفگ و
 هک ار زیح ره . متسه قباس زا رت تخبدب و

 ترسح-نونک او دوشیم نم هودنا بجوم منيبيم
 ېتشادن یئانیب هک مووخیم اد ینامن

 هسع متفگیم و هداد یلست اد مرتخد نم

 تدمهک تسا نیاذا یشان وتی ئ ونک هودنأ .روخم

 ینیبیم هتیئاهزیچاب و یاهدوب انییان یدیدم
 تق ون ] یدش سوت ام هکنیمهو یرادن تفلاو سنا

 زا و دش یهاوخ نامداش نارگید لثم مهوت
 . درب یهاوخ تنل ءایشاو دارغا یاشامت

 دشاب روطتیا هک دنک ادخ تفگیم مرتحد

 هکیکاهزیچ هدهاشمذانم هک تسادرقمرگ ااریذ

 مهدیمحیج رق .موشب نیگهودنا دولعنیا منيبیم

 ۰ مدرگ انیبان هلسافالب هک

 ساحشاو هایشا دنا وتیم مرثتحد هک نونک |

 اهنآ سوسخ رد یعالطا چیه نوچ ۰ دنیبهب ار

 نیلوایارب هک تسایتادوج وم ریطن ًانیع ؛درادن

 يوز زاادزپح هیض و هتشاذگ ناهج نی أ مدق اب

 دهدیمتسد نان اب اهنآ ندیدرثارب هکیئاساسحا

 + دنهلیم دارق توافق دروم

 ۱ هنیث هدهاشم ۱

 هدهاشم اد هنیگآ مرتخد هک هبترم نیلوا

 تسن اوئیمن چیه | ییزدومن تریح هداملاقوفد رک

 یکعنمادصاخشا رب و دت هنوگج هني آ هک دمهفب

 ؟ دیامنیم
 هنیئآ كينآ رد هک میدرپ یقاطاب اروا ام

 داتسیا هنیگآ لباقم مرتخدو دوب هک رزب یراوید
 تریح یلیخ دوخ داسخد و لکه «دهاشم زاو

 نیا هک مدرکیمن دوصت زگ ره نم تفگ و درک
 . مشاب نینچ

 دود هشيگآ زا هک دمایم ششوخ یلیخ

 كيدزت هنیئ اب هک هعقدره و دوش كيدزن نآهبو

 مه هنیگآ رد سکعنم ریوصت هک دیدیم نوچدشیم
 . دیدنخیم هاقهاق دوشیم كيد زن وااب

 ۱ هناخ هیئاثاندش كچ وک و تګ ر زب ۱

 دد هناخ هیثاثا هک ميگوگيم واب ام هکیتقو

 یکچوک و یگ ر زب ثیحذا ذور فلتخم تاعاس

 دنکیم بجعت مرسنخد ۰ دوشیمن رییفت داچد
 تسلپا شاهدیقعو دریذپب اد هتفگ نیا هناوتیمن و
 كيدزنهناخ هیثاثا زا یکییوا ددقره نوح هک
 هولج تگ دزب شرظن دد ءیش نآ و ددرگیم

 . دوشیمرتگ دزب مهءیشنآ دوخ اذل هیامنیم

 نا هعلسق

 هملعق كی ۰ ندش اتیب زادعب هکهمقد نیلوا

 دیامن لوانت هک درب دوخ ناهد فرطب ار نان
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 هک دومن هولج یک رزب شرت رد ردقن آ ناننآ

 تفگیمو دداذگب ناهد رد ارنآ درکیمن تگرج

 اداهزیج همهنیا میدوخیم اذغ هک هعفدرهام ایآ

 ٩ میهديم اجدوخ مکشرد

 ۱ دو رسم هاد مه ناب ایخ ۱

 هک دنکیم دوصت دوریم هاد هکینقو مرتخد
 شدرگب ار وا هک شکی . دو ریه اد مه نابایخ

 درکیمدوصت هناخب تعج ارم ماگنه میدوب هدرب

 هک دمآ ششوخیلیخ هدی ایم وا فرطب هناخ هک

 . دید نشود ار هناخیاهه رجنپ

 واب ادیلمغاب یک رزپ نوح :بش نایهرد

 یگ دزپ هساک ضوحنآ هک تشاد هدیفعومپداد ناشن

 داون تی لثم ششرظن رد بوناد هناخدوزو تسا

 رس یوم هب هکیگاهنابور عون زا > زاردو نهپ

 . درک ءولج ؟تسبیم دوخ

 یلو میدرب شدرگب ادوا ًاددجم همی زور

 زا ربا یلم غاب هدهاشم زا هتشذگ بش فالخ رب
 فرطن آ هک ینائتخرد و درکن ترسحو تباشر

 رگ هولجكيدزن شر ظن ددردقن آ تشاددارقبون اد

 دیابت نارد اد شتسدرگ | دومنیمرومت هک دشیه

 دوبهتفگ رنک د نوجیلو تفرگ دهاوخ اد اهنآ

 ًاددجممی دادن هاگنژودیئانشور ردادوادایز هک

 میدن ادرگ رب شقاطاب اریو

 یگدن زا ون دادعتسا ندش مک
 ندش انیب رثا رد

 رگید وا هک هدش ببس مرتخد ندش انیب
 دوري ءار قاطا رد یقحارب هتشذگ لقم دناوتن

 نیمذ ادایم هک می ریگب ار وا تسد ًامتح دیابو

 یجاینحاهکنیا نودب ًاقباس هکیتدوصرد دروخب
 ءار یتحارب دوخ قاطا رد دشاب هتشاد كىك هب

 ونایپ یبوخب قباس لثم دناوئیمن زین و تفریم
 اريد « میدنیب ار وا یاهبشج هکنیا رگم ؛ دن نب

 نتخاونپ ع ورشو .دنیشنیم ونایپ تشپ هکنیمه
 دتفایمدوخ تسدناتشگن ا تاک رحب شمشچ ,دنکيم
 هایتشا رگیدکیاب اد وئابی یاهیوالک تقونآ و

 رد : دوشیه طلغ یقیسوم گگنهآ 3 ؛ دنکیم

 دزیمون ایپ یبوخب طقفهن مرتخد ًاقباسکیتروص
 زیندوخ نایفارطااب ونایپ نتخاون ماگنه هکلب
 .دوش ترپشساوحهکنیا نودب « درکیم تبحص
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 سیاداداپهزیشودردپهک یک ددمودنستسنیا

 هظحالم هکیدوطب و هتشاذگ راگ دایب دوخ زا

 ناشن .هجوت بلاج و نشود یزرطب هیئامرفید
 شک دتسدب ًاعقاو سیاداداب لذاومدام هک دهدیم

 نس زا هک شاه رصاب باسعا و : هتفایافش یمسه

 .تساهداتفاراکب ًاددحم دوبهداتفاراک زا یگلاس ۴

 یدایزهدع كردم نریارب هوالع :مود كردم

 هدیداد سیاداداب لذاومدام هک هرود نآ مدرم زا

 نآ یاههمانذور رد ار دیخ تادهاشم « کندوب

 لزاومدام هک دندرک قیدست و دنتشون هرود

 دنیبیم اد ریحهمهو هدش افیپ ًابقاو سیاداداپ

 ابو لقاع دارفا همهنآ هک دنکیمن دوای لتعو
 دنشاب هدرک شیامزآ ًاصخش هکنیا نودب عالطا

 دنسونب اههمان زود رد یرثوم یاهقیدصت نینج

 رتخد كی ندرک انیبدد اد رمسم رتکد تراهمو
 . دنهد دارق دیجمت ددوم روک

 ۱ رمسم هیلع ناکشزب عمتجم مابق ۱

 ابطا رب یدوط یمسم رتکد ذاجعا نیا
 مايقواهیلعرب یعمج هتسد لکشب هک دمآ داوگ ان

 راپ رد كشزپ مشح هک «تراب هدوسفورپ و دندرک
 دارق اهنآ سار رد . دوب شیرطا یدوطاریما

 . تف

 ناکش زپمشچ زا هک «تراب » دوسفدرپ نیا

 سیاداراب لزا ومدام یتدم .دوب شی رطا فورعم

 یدوک هک دوب هتسناوتن اما , درکیم هجلاعم اد

 رمسمرثک دەك ‹ دید هکنیمهد «دیامن حالع اروا

 كيتقيفحددو داد افش اروا مسيت هیثام هلیسوب

 تالجمددهلاقم نیدنح درک انیب اد انیبان رثخد

 وا تالاقمذا یکیدد هلمحذا.تشون شی رطایبط

 :هک تسا هدمآ



 تک دو «تساانیب ان د وته سیاد اراپ لذا ومدام»
 هکنیالیلدب دهدب افش اروا تسا هتسناوتن ريم

 ,دنهدیم ناشن رتخدنیاب اد فلتخم هایشایتقو
 «دی وگد ار اهنآ مان دناوئیمن

 ۱ تراب رتک د تسددان تواصق
 ےک ر

 زا یشان رگ ا تراب دوسفورپ لیلد نیا

 یرکف هت وک رب لیلد دشابن تموصخ و ثداسح

 تیلوفط زا هکیرتخد اریذ ,تسوا یعالطایبو
 مشچود اباد زیچ چیهو هدوب دوک یناوج نسات
 فلثخم ءایشا یتفو هک تسا یهیدب هدیدن دوخ

 دی وگباداهن آ یماسادناوئیمن دنداد ناقن واب ار

 . دسانش اد اهنآ و
 «تداب» دوسفورپ تفلاخم هتشذگ نآ زا

 دز ومی مه وضوم لا اناحل زا رسا یک داب

 «تراب» روسفورپ لوقهب ًاعقاو رگ ا اریذ .دوب
 یارب یدیما چیه و هدوب انیپان دوبزم هزیشود
 شک د تاجلامم ًاعلصق هتشاون دوح و وا هلام

 بیسآ دوب زم هزیشودب هک تسناوتیمن رمسم
 دوب اثیباسن هک اد وا تسناوتپمن و دناسرپ
 . دنک رتانییان

 هسنارف ناکشزپ, یبساک
 رطخ ص رعم رد

 وناکدزورمالوقب هک هسنارف ناکش زپهعماج
 ءارلاجنج و راجدن دیذ رطخ رعمرداددوخیبساک
 دوخ رامیب تساوخیم رمسمرتک دهکنیااپ ودنتخ انا

 واهک يامن تباثو دهدب ناشن شی رطا هکلمهب اد
 رد هک یذدوفن اب اذ ھعم تسا هد هجلاعم اد

 انیبرتخد رمسمرتک د هک هاتشاذگن دنتشادراب رد
 دن دیدنوح و د رب شی رطا هکلمر وضح ار هدش

 دشاب هتشاد همادا رمسم رثکد هجلاعم رگ هک

 دش دیهاوخ انیب ًاعقاو « ییاداداپد لزاومدام

 اذلدنوشب هجلاعم همادا زا منام هک دندرک یمس
 سادارابءزیشود ردام و ردي دز ایقخم تاقالمای

 شخد ردام و ردپ هب و دندرک هسوسوب عود

 -ییمارگید دوش انیب امش رتخدرگ | هک 2
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 امشب ادالط یاک ود تسیودیلاس شیرطا سی رط
 رشخد هکیلایازم مامت و داد دنهاوحن یرمتسم

 ناديقيسوم هناگی هکنیا ظاحل ذا امش یانییان
 .دشذحا وح بلس وازا دراد تسا اثیباث

 ۱ دام و ددي با رطصا ۱

 ددام و ددپ یدوط رثّوم و دیفع لیلد نيا

 كشزپ هناخب هلصافالب هکدرک برطضم اد رتخد

 دیهدب نمب ادمرتخد هلسافالب دیاب تفگ و دیود
 یلوطد دوش انیب مرثخد هک مهاوخیمت نم اریذ
 رتخد و دیدرگ قحلم ددیهب مهددام هک دیشکن

 هکنآ بجع اما :داتساوخرمسم رثک د زا اددوخ

 رتخد دندومنیم دارصا رداع و ردي ردف ره
 تفگیمو درکیم ماننما اهن آهناخهب تشک زابزا
 و میامن كرت ادرمسم شک د نم هک تسا لاحم
 د وشهجل اعم ممشچ هک ینق وات دن اممها وج اج نيمه

 دن ناسآ تسد ز ءارتددد نم
 مهدت ناحات تسودز منکن رب لد

 مراد یدرد راک داب تسود زا

 مهدننامرد رازه دصهب درد ناک

 میپ ذا تقیقحددو رتخد ینامرفات زا ردام
 یدوط یرمتسم و یدام عفانم نئفد تسد زا

 ار ناسمرفا رقحد راوهناوید هک دش نیگمشخ

 با رطضا تدش زا رثخدو تفرگ دکل وتشدابب

 دنتسن اوئن ردام ورد, تبقاع اما.درک فعض دردو

 هرخالاب هکید وطب .دتتنک ادح رمسرثک دذا اروا

 .دش بلاغ دوخنیفلاخم رب رمسمرتک د

 تک رزب تسکش هک یزو ریپ
 تشاد دا رمهپ

 یگ دزب تسکش تقیتحرد رمسم هبلغ نیا
 تامحز هجين | ریذ , دوب مسه رثکد یارب

 هطساوب رتخد و تفد رده هب وا ههام نیدنج

 باعا هلمجن [ زاو باصعاهلساس دیدشتاکب رحت
 داجان رمسم رنک دو دیدرگ انیبان هداب ود هرصاب

 . دنک عورشون زا اد اهراک مامت هک دش



 ۱ رت دی دش تالمح

 دندادن تصرف رمسمب رگید هبترمنیا اما

 ناکشز پهعماج و هنک ذاغآ اد هجلامم ًادنجم هک
 هب لسوتم یگنج نونف نیسمختم لوقب زاب
 نویناحود هعماج و دندش نیگنس یاهدابشتآ
 اد دابرد و دندرک كيرحت اد نیورهش فقساو
 مقومن آ دد نوچد دنتخیگنارب رمسم رتک دهیلعرپ
 تفع ظفح نویسیمک » مانب یصوصحم نامزاس

 تحت یمین هک تشاد دوحو شی رطارد «قالعناو

 نیشام.دوب اسیلکذوفن تحت یمینودابدد ذوق
 رهاظ شوخ یلو یلاشوب نامزاسنیا هدزهگنز

 دن دروآ رد تک رجب هه رثکد هیلعرب اد

 ترضح ایلع ماثب قالخاو تفع ظفح نویسیمک و
 زادیاب رمسم رتک دو هک درک رما شیرطا هکلم

 تریافم قالخاو تفع لوصااب هک تاجلاعمنیا

 راحان یسیطانفم كشزپو «دیامن رظففرص دراد

 اد رتخدو هیامن كورتم اد هجلاعم ًادوف هک دش

 ۲ دنک میلست شددامو ددیپ

 رمسم ناش دنب زد

 هک یگابطا داعف رثارب ای هعقاد نآ زادعب
 شکدهکیتلاسک هطساوب ایو دندوبدایددهب یکته

 تسن اوتندوب هدرکادیپ دوخ ناداکمه زا رمسم

 ار دوخ هوکشاب خاک و دیامن فقوت شی رطارد
 نکسم یوجتسج ردو هدرک اهد بوتاد لحاسرد

 هاگنآ و سیوصب ًاودیو دمآ رب یرکید نطو و
 دش هتفگ البق هک روطنامه و .تفر سیداپهب
 . دش اثییان ءدابود مه سیاداداپ هزیشود

 رمسم رش زا تاج

 هدکشنادوشی رطاددیمسد مولعنا رادف رط

 اد رمسم دنتسناوت هکنپا زادعب نیو رهش یبط
 ناشدوخ دومتب و دن دش رطاخ هدوسآ دنیامن بول
 سالخ رمسم یحود یوادتلوصا رش زا اد ایند
 ۱ ۰ هندرک

 هابلعهعماجردنرف كي تدمات نآ ذادسپ

 رب توکسو شمادآ نیو هاگشزاد ةع رع ردو

 دنک تداسح هک دشن !دیب یسک رگیدو دوب دارف

 كيزا دمیاما . نیامن زا ریا یمیدب و هزات زیجو

 دنومگیز» مانب رگید محازم كی هدابود نرف
 بایسا یمسد یاملع یارب و دش ادیب «دیورف

 درک ح رطماد یحود لئاسم هدایودو دش تمحذ

 مهرباد هاملعیخرب شیاسآ و باوخ رگیدراب و
 نامهابهاگشناد ناداتساو ءاملع ًاددحم اذل ,دز
 هن انحیشوخ اما دنتحان وارب بصعت نامهوتدش

 دننک بولم اد دیورف هک دنتسناوتن هبت رم نیا
 . دن دیدرگن تیقفومهب لئاند

 موس لصف هصالخ

 رمس رتک د تسدب ساذآ اب هزیشود هجلاعم 1

 رمسم رتک د تاجلاعم اب ناکشزب رباسد «تداب» رتک د تفلاخم -۳
 «یب اداراب» هزیشود ددجم ندشد وک ۳

 رهق تلاحب هسا رفهب شی رطا زا رمسم ترفاسم ۴

 موس لصق ناباب



 >> مراهچ لصف
 سراب رد رمسم

 دنکیم تیلاعف «مسیت هین امه ندناسانش یارب

 ساسحا سیداپپ دورو زادنپ یمسم تک د
 فارشا اریذ ؛ تسا هدرک یبوضخ راک هک درک
 رمسم نادامیب زا اهنآ زا یدادعت هک شیرطآ
 تايعا نلاس هنئشاد ذوق هسنارف رد و هندوب
 دندوشگ یمسمیورب اد هسنارف تخئیاپفأرشاد
 یول نز هک یشیرطا «تناوتنآ یدامد» ینحد
 لوذبمرمسمهب تبسن یصاخ هجوت دوب مهدزناش
 هزات یاهزیج ذا ًاترطف نز نیا اریذ «تشاد
 هتشاد یحیرفت هبنج هکنیا طرشب هرظتنم ریغد
 . دمآیم ششوخ دشاب

 ۱ یدایشو یزاب هقح رازاب یمرگ ۱

 شلو یدالیم مهتجیه نرقفق مود همین دد
 دیأقع ,یومنارف ناگ دنسیوت ریس ویکستن ومد
 دندوبهد رک لزل زتم یدوطاد نایوسنارفیبهلم

f?لیجن اثیداحا و ماکحا هب رگید نامذ نآ  
 هک دوب هدش بجوم رما نیمه و دنتشادن رام

 تهج نیمهب و دنورب رگید تادقنمم لابن
 دهع نآ لثم سیداپ رهش هنکس , ,رود چی

 تسرق حوضوم نیا و دندوبن تسرسپ عوهوم
 دوب هداد زابهفحو نانالراش هدع كيهب ییسانم

 ۳ دننکيرگ هولج هک

 هق وشعم دودابمب ود مادام

 هناخب مه مهدزناش ین ول
 :تف ريم نآ رک و داج

 فورعم دودایمیود مادام نامن نآ رد الثم

 هست | رفیاوررنامرف المع هک مهدزناشیئ ول هقوشعم
 رگ هداجنانززا یکی هناخب هنایفخم اهبش دوب
 رد لر دوخ یشون رس نز نآ هلیسوب هک تفریم

 ۳ دنک هدهاشم هوهق ناحف

 لاتیب ودزیک دام

 بی رغوبیجع لیاسوهب ناطیشتاقالمیا رب
 پیجن مناخنیا هک بش كيددو دیدرگیم لسوتم
 ندكيهناخدد رگید یاهنذذایکی قافتابلیصاو
 ناطیش دورو راظتنارد ناي رعو تخل رگ وداح
 دوبیرگ هلیح ,ز ومجع هک دوب مرگ وداج .دندوب

 .درک دارف» تشادرب اد اهمناخ رهاوج و اهسابل
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 نمد نسود تنک رازاب یمرگ

 هنارف فو رعم زاب هدبعش
 دف درکیم یعس هشارف فا رشا نیرتگ دزب

 دوخ زیم سرب اد زابهدیش نمدژ نسود تنک
 دادربهالک و لیحم درم نیا رگ او هننک توعد

 ترضحو حیسم ترضح نم هک تفگیم ناهک ان
 شست طرف زا همه ماهدرک تاقالم اد دمحم
 درمنیا هکیتدوصرد دندیزرلیم دوخ رب ناجیهو
 : . دوبن رگید زیچ حیقو زابهقح كي زج

 اهناتالداش (هسنایفدد هتبلا) هدود چیهرد

 هحرد نآاستو دندرین هدیاف دولت اهزایهمحو

 تسا و خیمن هاگچیه مس یل و .دوبن جیاراهن آ رازاب
 یداکمه هرود نآ ی اهزابهفح د اهناتالداشاب هک

 تهالب و تقامح هک , الط ندعم نيآ زاو دنک
 هدافتسا دوشیم مامت مه زگ ره و تسا رفته

 . دیابخ

 هی رطن تفگیمهک دوب تكشزب كي رمسم اریز

 تشادن یدوظنم چیهو ماهدرک فشک ار یدیدج

 رارقنادنمشن اد هعلاطم تحت وا هی رظن هکنیازح
 . دننک قیدصت اد شاهی رظن تحس اهنآ و دریگب

 هراب رد نادنمشناد هب رظنهب رمسم
 دادیم رتشیب تیمهآ پست هینام

 یهاع مد رم ات

 نوماریب «نادی رمصالخاو تادارآهب رمسم
 هجوتاما :دنتشاد یب وخ یل وپمفانهچرگ : دوج
 دیتاسا هپ رظنب ضوع رد یلو ؛ تشادن یداست
 اهنآ ذا یکی هدیقع و دادیم تیمها نادنمشن ادو
 اهدص لابقتساو هلهاح زا دوخ هی رظن هرابرد اد
 نیمهب « تسنادیم رتشزدآ اب یماع رف دازه
 دن دادتیحالص هکیگاهن آ ,تساوخیم رمسم لیلد
 دنمهفیم هک ارهچنآ و دننک هعلاطم اد وا هب رظق
 دنیامن تواضق وای عجاد هنالداع و دنیوگب
 یراک رهزا لبق سیدایب دورو زادب تهجنیمهب
 میدقت هسنارف یمداکآ هپ اد دوخ یملع هیرظت
 یمداکآسیئد زا یدالیم ۱۷۷۸ هیدوفددو درگ

 اروا هجلاممشود یمداک آهک درک اضاقت هسنارف
 نیادد ار دوخ هب رظن و دهد را رف یسد رب تحت

 .دیامن مالعا صوسح

 یئاب ودا یاهد وشک یاهیمداک ؟

 رمسم تاب رظن و

 ار رمسم یاضاقت هسنارف مولع یمداکآ
 هب رظنپ یا ام هک داد باوح ًاحیرصو تفریذین
 میهاوخت دارق هملاطم تحت ارت و میدادن رمسم
 «نل رب د و «نیود یاهنمداک آ هک لیلدنیاب داد

 .كن دون هد ومنت رسه تاب رظن و اهاضاقتب یهجوت

 یدیدجفشک ًاعفاو هک تسن دیمن وج رمسه

 يلک دوطب و بط یایند یارب یون هیدهو هدرک
 زادمب و تفرن رد نادیم زا تساهدروآ ملع یابند
 ضوءرددینش یفنم خساپ هسنارفیمداک ! زا هکشیا

 هیداحتااما .درک هعجارمسیداپ یابطاهیداحتاب

 یاهیمداک آ ریاس هکنیالیلدپ مه سیداپناکشزپ
 اهنآزادناهدومنن وا هب رظنب یهجوت اپودا یملع

 هک تساوخ حپضوت مس نوچد دومن یوریپ
 یسدرب و هعلاطع دروم ارم هجلامم شور ارچ

 دنتفگ وءدشلسوتم هناکدوک رذعهب دیهدیمن دل رق
 رمسماب هک یتادامیب هجلاممیگن وچ ددهمل اطم»
 مضر ذا ام هک تسشا مزلتسم دن اهدرک همسارم

 قیاوسذاام هکیتدوصدد میشاب ضحتسماهن ]قیاس
 <. میدادن یعالطا اهن آ یدامیب

 اهیمداک آ هب هیت رم جنپ رمسم خیدات نیاات
 شوردک دوب هدرک هعحارم ناگش ی یاهدیداحتاو
 نودیو دنهدب دارق هعلاطم ددوم ار وا هجلاعم
 دوخ رظن فاسنا یود زا یراد بناج و بیم
 . دندومشن یهجوت مادکحیه یلو , هنیوگب اد

 رسم باتک نیل وآ اشنا

 مست هين ام هراب رد
 نادنیشن ادو ناش نه هک تسف ادیقفورمسم

 د هعلاطم دروم اروا هی رظن دشاب هک یللع رهباثب

 یفرطییو توکساسب و دنهدیمن دارق یسدرب
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 دننک ماندب ًایقاوو موکحم ادوا دنهاوخیم دوخ

 یلعپ مد م هدوت هبو درکن ناناب یهجوت رگید
 یود مهدزون نرق مود همین رکفلادونم هتبط
 ار دوخ فدهو روظنم , ییاتک داشنا ابو دروآ

 لاس هد رمسم باتک نیلوا نیا ریانب ماومن نایب
 مسيت هینام فشک» ناونع تحت یدالیم ۷۷۹
 رک دتم باتک همدقم ددو تقای داشا «یناویح

 نم «یناویح مسيت هينامد فثاک نوج هک رش

 درادنیعالطا ملع نیا زا یسک نم ژالیقو متسه
 هداب دد رظن داهظا تیحاللص یکچیه نیاربانب

 یضاق نم اذل ددادن اد یثاوپس مسيت هیناتمه

 ملع هک مهاوخیم درگ اش هدمکی هکلپ مهاوخیمن
 المعومهدب میلعت اهناب اد «یناویح میت هینامد

 . نامهقب اهن اب اد هجلاعم ذرط
 سپردن و ميلعت یا رپ رمسم

 دنکیم کامک یاضاقت مسین هیئام

 يک هینام» فشک باتک همدم رد رمسم
 ین اتسدامیب تل ود هک ملیامیلیخدسپ وتیم«یتاویح

 تک رشاب ئاوتب نم هکدراذگبنم دایتخا رد اد

 قبطرباد نادامیب یوسنارف ناکشزپزا هتسد كی
 هکیتدوصددو «منک هجلاعمم!هدرک فشک هک یشود

 كی ءداداو نادرگ اش ميلعت یارسب نم داهنشيپ
 دریگن دارسف دجوت دروم گرزب ناتسدامیب

 هک ( فساتاب هتبلا) دوپ مهاوخ راچات تقونآ
 لحمو مورپرگید یاجبو میامت كرت ار هسنارف
 ددومیامن باختنا دوخ یارب اد یدیدج تماقا
 دهمادا هنیمز نیارد شیوخ تایلالعمی اجنآ

 نم تامحز هک منک انشآ هی رلق نیااب اد یعمج#

 هنناوتپمه نارگید نمذآ دعبو دشابنیمث نددب
 . دنوش دادروخ رب نم تاملاطم هجیتت زا

 ۱ رمسم نا زادق ِرط ۱

 اریذ دوشیم طابنتسایدورغرمسم هتشونذا
 هسنارف كرت هب دیدهت اد شباشک ناگ دنناوخ
 رد ريسم هک دهدیم ناشن دب دهن نیاو دیامنیم

 خیداتو دوب هدرک بسک یگ دزب تیعفوم هسارظ

 فارشاذزایعمج اریذ ؛دنکیم لوبق ادرمانیمه

 دنتسن ادیمثكش زب نیا نوهرم اددوخ هک هسنارف

 ذا یکی یلحو ٠ هند رگیه یدادف رط وا زا

 «نولدلراش»هب موسوم یوسنارفگ د زی ناکشزپ

 ناشزپ ریاس فالخ رب تشاد یدایز ثرهش هک

 یکیدد یبوخ ظی رقتو دیدرگ سسم نادیرمزا
 تشونیویوادت بولسا یارب هسنا رق تالجمزا

 جلف یدامیب رمسم رتکد عقوم نامه رد نوچو
 .درک هجلاىم اد یدابرد یاهمناخ ذا یکی
 هیصوست هسنارف هکلمب اد وا فوضوم مناخ
 دروم اد مسه «تناوتنآ يرامد هکلم و دوم

 نیرتگ دزب زا رفن نیدنچوداد رارقصاخ هجوت
 «لابمال» مناخ هدازهاش لثم یوسنارف فارشا
 نودای» و «نوبدوبود كودو» هدنک دهدازهاشو
 هک دندرک قیدصت فورعم هدنسیون «ویکس وم
 رتالاب همهذاد تسا روه رمسم هجلامم بولسا
 یوسنارق فورعم هدازلیسا تیافالود یک دام
 . درکیم یدادفرطررمسم زا

 | رمسم# ی رمتسم تخاد رب داهنشیب

 هيما وش ا رف مولع یمداک آ تفلاخم دوج واب

 درومآدرمسم هب رظن دئتسا وخز هک سیداپ یابطا

 تلودیلک روطب و راپ رد یلو ؛ دنهد دارق هجوت
 سسمیوادت شودهب تبسن یصاخ هجوت همنارف
 دویلدازه تسيب یلاس هک دشدرقمو دومن لوذبم
 هدالبب هدنهدب یرمتسم واب (هدنارف یالط لوپ)

 تخوسو هناخحراشم تباب مهدویل را زههد یلاس
 دازهیسلاسدد ًاممج هک دن ذاد رپبیوب یگانشورو

 . دشیم رويل
 نیابوک وم توب نم ی رمتسه تعادرپ اما

 قیدصت ًامسدتل هد یابطا ذارفنهس هک ,دش طرش
 تسارثّوم رمسم دیدح یوادت شود هک « دنیامت

 نکیل دادافشا د یبصع نادامیب نآ وتیمهلیس و نادب و

 نادنمهناد یرظن هتوکاسب هک سپ زا رمسم

 هدش ھت دوب هدرک هزدابم دوج ردت ناغیقرد
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 نارگیداب یلاهداد دارق تساوخیمن رگیدو

 هشابهریغو «امادو «رگ |» دویقنآ رد هک ددنب هب

 تدعاسمو كمك ناوتعبهک تساوخیمن رمسم این او

 ؛دیامنتفایرد تلود زایزیج تاربموتاریخو

 چیه نر هک تشاد راها احب رس لیلد ود نیا

 هکنیا رکم ېک لوق من ۶ منا وم وتیمن نآونعچیهب ادیلوپ

 : تسا تیقاو یاداد

FUEدوفن یو و هک درک  

 هکلسەب ریذح رشب یاهمان ەاکتا ریمهبدرادىدایز
 : شوت «تناوئثآ درامد

 ساب ب طقف ین ۰ اترضحایلع

 دوختماقا هک مرضاح 1 ترشحایلع نآءارتحا

 نآ ات و مهد همادا یبداپ دد ربماتپس ۱۸ات اد

 دننکیم همجارم نمب هکینادامیب ماست خیدات
 درک مماوخ هجلاسم دنداد دامتعا نمب تیسنو

 تلود رهو هسنارف تلودب هک تسنیا نم روظنم
 مسیتهیناماب یوادت بولسا هک مهدپ رک ذت رگید
 « یوادت هنوگنیا اریذ « دن ریگف یرسرس اد
 نم ... دداد ناسا دوحو دد یدايسب ریثأت
 هک ک رزب یملع فاشتک | كيرد هک منکیمدوصت
 فرصدش دهاوخ شی دارقا مامت دیاع نآ عفن

 ترضحایلع رت رد( دویلرا زه دسنایای هدسداهچ
 نآ یالاو تمه و دوسب دهاوخن یلیاق خلبم
 یتامحذونم فاشتک | هک دراد اشتفاترضحایلع
 .دوش تا ربح تهب ماهدیشک هاد نیادد هک

 مهد زناش یت ول تفلاخم

 رمسهب تبسن تاوتت] یرام هکلم رگ ا
 یتفولطع وا قح رد تساوحیمو تشاد یهجوت
 شرهوش شوعدد , ددوآ رپ ادشیاضاعتو دیامن

 فرصابدوب فورعم یئ وجمهق رصب هک مهدزناشیئول
 فای یارب رويل رازه دسن سپ اب و دصراهج

 . ۵ ومتیم تفلاخم , .یملع هک درب شیامنآ

 ۱ هسنا رف زا رمسم رهق ۱

 دندرواین رب اد شیاضاقت هک دیدرمسنوج
 یرتسددد اد مسیت هینامهلیسو ینمی هعسوت ومیلعت
 زورزادعب هدرک یلمع ارد وخدیدهت :دنتشاذگن وا

 .تفد نامل [هب و دش حراخ ییدایزا ربماتیس ۸
 نیوذآ یو جورخاپ سیدایزارسم جورخ

 راپ زا رمسم حورخ اریذ تشاد قرفیلیخ

 ج ورخ هکیلاحرد ٩ دوب سرعت رهگ تر وصخ

 نیو زا اد وا هک دوبنیا لثم شیرطا زا سمسم
 . دشاب هدرک دارفایو هنشاب هدرک نو ریب

 ياءدع ؛ دش جراخ سیداپذزا-رمسم یتفو

 واناوریبوزج هک هسن ارق لاجدو نادتمعن ادزا

 ودن دش جراخ سیداپ زا رمسم لابندب , دندوب

 . دندیزگ تنوکس ناملآ دد مسه ها رمهب

 نادی رمذارگید یاهدعهسنارف یاهرهشرد

 تاکی رحت و هسوسو هک هنددوآ رب دای رف یو

 ذادسنارف هک دید رگ بیس اهن [تداسحو ناکشزپ

 تالاقمو«دنامب مورحم ملع نازورفلعشم نینچ
 رد رمسع زا عافد ناونسب اههمانژور رد یدایز

 فقسادی دره لانیدراک یتحو دش رشتنم هسنارف

 انلعو ًاحیرص اسیلک ریتم یالاب زا «ودروب هرهش

 . دومن یدادف رطوا هب رظن و رمسم زا

 | مسی هين امو رمسمذاتی فال تیامح |

 تیامح یاب هسشارفذا هک فورمم تیافال

 نتگنشاوهبیاهمان ؛تفریم کی رماناماوخیدازآ

 تشون دوبهدشن اکیرمآ دوهمج سیگد زونه هک
 هذداپمیارب هک  گنقتو پوت رب هوالع نم هک

 مدوایماکپ رعاب اد یزیچ .تسامزالامش لالقتسا
 مسيت هینامنآ و دشابیم اهنآ زا رتالاب یلیخهک
 . تسا رمسه رتک د هب رظن و

 یاربهماننیا یطدد فورستیافال لارنژ
 هک یشيرطا كشزپ رفف كي» : تشون نتکنشاو

 یگ دزبفشک هب لئان هدمآ سیداپهب تسالاسود
 دادقمیب نیا هک هدرک ادیب رایسب نادبرمو هدش



 هیرطت هک مهاوخیمو متسع وا نادیرم وزج زین

 ناونعم تسا هک رزب یفسلف فدک كي هک ار وا
 . مدوایب ابش یارب ناغمرا

 رمسم زا اهنوساما رف تبامح
fمسيت هبئامو  

 یفخمو یوق یب زح هورگ كي اهنوسامارف
 دوخ رئاعش قبطرب مولعو تسایس رد هک دندوب

 دن درک یم یرادف رط هزات ياهزیج زا هدا ومج

 یدادف رط زین مسیت هینام ملعودیدجیملعفشاک زا
 . دندومت

 .رمسم نادادف رط یزو ریپ
 .هسنا رقي رمسم تعج ر

 .یماهس تک رش لیکشت
 یردقب هسا رقدد یمسم تادادف رطءرخ الاب

 هبداستا و ءاش تفلاخم مع ریلع هک دندش دايز

 هسنارفب اد رمسم هسنارف مولعیمداک | و ناکشزپ

 هست ارق هکلمو ءاش هک ار هجنآو ي داد تعج ر

 یارپو دندومن میدعت یوب اهنآ دندادن یمسمپ
 دهدب همادا دوخ تاملاطمهب دناوتب رمسم هکنیا

 دزومای نارگیدب اد دوخ یوادت بولسا و

 ولج یومنارف فورعم عفادم لیک و «سلاکرب»
 رفن دصو داد لیکشت یماهس تک رش كيو داتفا

 دزهکس دس ماذک ره : رمسم دادلوپ نادیررم زا

 هک هیشکن یلوطد دندب رخ ار ماهس و دنتخادرپ

 مسبتهینأم تک رش ماهس رول رازه لهچو دسیس
 نویلیم عود و رها باس هک تقرا شوراي

 ذا شیپ الط یاسههکس حرن تیاعد ابو كنارف

 . دش دهاوخ كنارف نویلیم دصکی

 مسیف هینام عماجم لیکشت
 ها رف یاه رهش رسا رسرد

 هب اهنت رمسم دادافو نادیرم و نادرگ اش

 تفگنه هیامرس یدوآ ممجو تک رشنیا لیکم
 فشک هوس و یارب هکلب « هند رکن افتکات

 تاکلمتسمیتح و هسن | رف فلتحمیاهررهشذد ی
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 دن داد لیکشت مسیت هینام نمجنا مانی یگاهنمجنا
 رد و شهاوخابو رتمامت هچره هوکشاب رمسمو
 ؛حتاف هاشداپكي لثم دوخ ناهاوخاوه تساوخ

 «ملعیونعم دوشک تخت وجات نودب اشدای یهتنم

 . دش هشارف دراو

 هقیاضم ید زا هسنارف هاشداپ هک ار هچنآ

 نآژزاودروآ تسدب داب رد كمك نودب رمسع .درک

 یفاک هیامرس نتشاداب و القتسم تسناوتیم ؛ سپ

 رگ او دهد همادا دوخ تاعلاطمو تاقیقحتهب

 تالعا واب : تسرب هنهک ناشزپو مولع یمداکآ
 همهاب هک تشاد یگاناوت ددقنآ دندادیم گنج
 ۰ دنک هذدابم

 دنکیم اغوغ س راب رد مسيق هيفام|

 یوادتبولسا هی رظن قبطرب هک رمسمرتک د
 یاهیدامیب مامت هک دادیمتراشب رشب ع ون هیدوخ

 : درک دهاوخ هجلاعم اد یئایلوخیلام و یبسع

 سیداپدداو اد یدیدج یئ ایل وخیلا«یدامیبدوخ

 . دش «مسیرمسم» هب موسوم دعب هک دوبن
 نیب دد هک هسنارف یابجنو فا رشا تاقبط

 تسیذ تلاسکاب « دوخ لمجتو سکول یگدنز
 هتسخ اد اسهنآ تخاونکی یگدنز و دندرکیم

 یبوخ جیرفت و یمرگ رس هلیسو , دوب هدرک
 دندییسچ رمسم هبرظن هب یتسدود و دندرک ادیپ
 «سیتهینام» نامهای «مسپرمسم» تدمكدنأ ردو

 هتفی رفارهمه هالک و شک و سابل همنیرخآ لثم

 . درک

 «نودناودنادیمرد سیداب رد« رمسم» هناخ

 زایساپات هکلب و ماشات حبسزاو دوب هتفرگ دارق
 اب سیداپ فارشا و نایعا یاههکسلاک . بش

 ددیمسد سابا هکیئاهتسدخشیپ و اهیج هکسلاک
 .دندوب فقوتم رمس هناخ لیاتم دنتشادرب

 رثک دیبط هرواشمو هتیاعم یاهرالاط نوج

 فورعملوقب دنمتورث نادامیب دوبكچوک رمسم
 دوضحیارب « زورما هک دوطنامهو دنثف رگیماج

 زود هنچ اد طیلب , هجوت بلاج شیامث كي رد
 ابجن زین عقوم نآ رد . دننکیم یدادیرخ رتدوز
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 دنتف رگیم اد دوخ یاجالبق , هسنارف فارشاو

 . دئامپ ظوفحم اهنآ تبون هک
 یتسرپ عون مسیتدینام رب هوالع نوچ اما

 تبظا وه مع ریفف تارامیپ زا رمسه دوب دم مه

 یاهزودو دومنیم هجلاعم زین اد اهنآ و درکیم

 .دادیم صاصتخا اهن اب هامرد اد یصوصحم

 اد اهب دامیب همه مست هیئام.
 دنکیمن هجلاعم

 -یمنهجلاعم یارب ار نادامیب مامت مسه

 دداق نم هک : تفگیم ًاحیرص اهتآهبد تفریذپ
 ار تب نامتخاس من اوتیمن د ۰ متسین « رجبمب

 رد هک یکی رحت هطساوپ مسیت هینامو مهدب رییفت
 اد شیرم یمومع تالاح رطقف دیامنیم باسعا

 ندب هاضعاصقاون هناربج دن اوتیمن و دنکیمرتهب
 . دیاملب اد

 دم و«نودت او»نادیمرد عفاد هز اس رد نمسه

 «رتدامنوم» ناب ایخرد مفاوشیوخ خاک ددنآ زا
 ددودومنهجل اعم ادفلتخم نارامیب ,لاسمنپ ثدم

 یلایخ شی مای و یقیقحشب رم اهرازه تدمنیا
 هک سک رهو دندرکهمجایم رمسم» رتک د بطمهپ
 هک تسا یسیداسب مادک ) تشاد یداکجنک سح

 بطمەب هبت یم كی یارب القا ( دشابن واکجنک
 جاوسما شرعم رد هک لب د ومنیم هجا ره رمسم

 . دریگب دارف مسيت هیتام یاسآ رحسو زومرم

 هنارصع سلاجم رد و < فا رشا لفاحم رد

 داضح سلجم لقنو لومعم تبحص «ینیشن بشد
 هی رظن ۰ دوب مسیت هینام عوضوم و رمسم هیرظن
 دیامت یملع ریث اتهکنیا یاجب مدرم نیبددرمسم
 هک دوطن ابه مدرمو درک یعامتجاویسلجم ریٹ اق

 هزاتفشک ایو هشیپ رنهای ملیف كيب عجاد ذورمآ

 تبحص زین مسیت هینامهب مجاد « دننکپم تیحص
 . دن درکیم

 راسا هنب اعم رالاط ۱

 تشاد یصاخ تانییزت سمسم هنیاعم دالاط

 دن د وپ هتخيوآ میخض یاههدرب اه«رجنپ لباغم

 قاطافک دد , دباتن دالاطهبنوریب یگاتشور هک

 یتلب اب یادص هک دندوب هدرتسگ دوطق ياهشرف

 یالاب و دوب هنیئآ زا دوتسم اهداوید . دوشن

 ناگ دننیب مثچهب یبی رغد بیجعیاهشتن اههنیگآ
 كيرحت اد اهنآ یواکجنک سح هک دیسریم
 ینعمهب و دنک عانقا اد اهنآ هکنیا نودپ دومنیم
 . دن رببیپ یداع ریغو بیجعتامیسرت نآ

 ًاروف ؛ دندشيم رالاط نیا دراو هکیناسک

 دن اهدشیزومرم طیحم ددا وهک دندرکیمساسحا

 هجلامم مضو و مسیئاکم هک هنتسنادیمن نوچو
 نوج و ؛ :دندوبب برطم اعبط تسا هن وگح

 شید ؛ دوب امرفمکح دالاطرپ قمع توکس

 یداع ریغ طیحم كی دراو هک دندرگیم سامسحا

 . دن اءدش هئا رحاس دیاشو بیج و

 ۱ «هک اب» یڼ وج صوح ۱

 هک اب»فورعم یبوجضوح دالاط طسورد

 ماهدرک هداشانادب هنشذگ تاحفسردءدن داگین هک

 نود وقلطم بل وک سرد نادامیب ودود هدشهتشاذگ

 ضوح نیا فارطا دلنزب فرح هملک كی هکنیا

 . دنتف رگیمدارف

 ددوخب ناکت هک تشادن قح سکچیه

 فرح هک تشادن هزاجا شکچپه یلوا قیرطبو

 راث آ ودروخب مهب شمادآ :توکس ادابم هک دن زب

 . دورپ نیبذا یمسیت هینام
 هطوب رم دایکشزپ هداشا بسحرب یهاک

 دن دادیم لیکشت اد یمسیت هیئام هقلح نارامیب

 اد رگیدب تسد , دوخ ناتفگنا كوناب ینعپ

 رتدایذمسیت هپنام نایرج یورین هک دنتفرگ یم

 . دوش

 یادصطعف هک .قلطم توکس نیا طسو رد

 دواجمقاطاذا .درکیم لئخم ارن آنادامیبیفنت
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 هک یقیسوم نیا و دشیم هدینش یقیسوم یادص
 كب دوب هارمه زین یعمج هتسد زاوآ اب یهاک
 اب سکعرب ینامذ و هشیم دوآ ناجیه هظحل
 .دادیمنیکستا رف ادامیب باصعا دوخ میام گگنهآ

 نادابیب دوجو تعاسکی تدم قی رطنیاب

 حالطساب اب و دشیم یمسیت هینام جاوما زارپ
 لاحو « توکس رثارب اهنآ باص : رورمآ

 یجداخ داث| لوبفیارب یقیسوم تامفن وداظتنا
 زک رمت نم هدیقعب . دیدرگیم هدامآ نیقلت و
 - دمآیم دوجوب هداعلاقوف یکف

 هداشگ هبج و دنلب تماقاب رمسم دوختقوث آ

 دالاط دداو دوخ نیتمو رقوم عضو و مادتاو

 نیبدد وا راقو و شمادآ د توکسو هیدرگیم
 ار دوخ داضتم ریثات داضح بایهتلا و ناحیه

 . دیشحب یم
 هدابل نایوگ بیغو نارگ وداج لثم رمسم

 یود و تشادرب رد سلطا زا یدنلب تند ییآ

 هئدوبهد رک ریوصت یفلتحم روصو لاکشا . هدابل

 كيد زن نادامیبهب هکنیمه تئیهو عضو نیا ابو
 دید گیم شراع اهنآ رب یفیفخ هذرل ٩ ثشیه

 تفرگیم ندیزو یمیسن بیغ ملاع زا هک داگناو
 ۰ درگیم لولح نارامیب نیل اک ردو

 دوبهتفرگت سدب یکچوک ینهآ هلیمرمسم
 دد ار دوخ هداراو توق مامت هک درکیم' یمسو

 . دیامن مکارتمو نک رمتم شیوخ دوجود
 كيدزن نادامیبهب دوخ ینهآهلیماپ رمسم

 اهنآ مشچب اد دوخ نایشچ هکیلاحردو دشیم

 ندب فا رطاایورس یالاب اد هلیم نآ ۰ تخودیم
 لاوحانپا لالخ رد .دروآیمردتک حبنارامیپ

 هدرک تفایرد هکیدوتسد قبطرب رگید نادامیپ
 تک رح یادص زحو ؛ دندرکیم توکس دندوب
 یادص دالاط دوطق یاهیلأاف یود یمسم رتک د
 . دشیمن هدینش یرگید

 ۱ یمسیت هیئام نآ رحب ۱

 « هکاپ » فارطا نادامیب هکنیا ذا سپ

 هنتف رگیم مهب اد دوخ یاهتشگنا و دنتسشن یم
 و تعاسینزادعب ؛دشیم مها رف تامدقم ریاس و

 نادامییذا رفن و دایكی ؛رتشیب ای یتمک یهاگ
 قرع شیودورس زا و دشیم دیدش گاعتدا راجد
 .تخب ریه

 راجدهک یدامیب اما .دمآیمن قرع یماگ د

 هقلح ًانایحا و دریم دابیرف ؛ دوب هدش شامترا

 دوخ رب و داتفاپم نیمز یود و تخیسگ یم ار

 . نیچی پیم

 دن دیدیم ادهرظنم نیا هک ؛ نادامیب ریاس
 ناجیه و شاعتدا راجد , دوخ هبوثب كو ره
 .دن دن اوخیم (نا رحب ) مانبار لاح نيا و دن ذشم»

 قح نادامیب « دوب نکمم هکیئاجنآ ات
 دوخیاهتسد ینمی ,دنلسگب ادهقلح هک دنتشادن

 .دش امف ایج تن دوب هداد یگیدکیب هک ار

 ‹ درکیم ادیب تدش نآرحب هکیئقو اما

 رد و دوشن هتخيسک هقلح هک دوبن نکمخ رگید

 كي« نارحب قارب «نادامیبذا كي رم مقومنآ
 و دزیم دایرف یکی , دنتشاد یصوصخب عضو
 هیزرلیمیموس و ؛دیطلغیم نیمز یود یرگید

 و دیدنحیم هاق هاق یمداهج د تحی ریم شرح و

 ‹ مشش دامیب و دیصقریم اهناوبد لثم یمجنپ
 تایحرثا چیه اریذهداتفا اما لاحب هک یئوگ
 هک یریواصت ؛ دادیمن ناش دوخ زا یتک رح و

 یگتسجرب و حوشو اب هدنام یقاب هدود نا زا

 رد .دهدیم ناش اد تالاح نیا یهجوت بلاح

 دد دندوب هدش نارحب راجد نادامیپ هکیلاح

 هتخاون نانچمه یعیسوم تامش رواجم قاطا

 رتدیدش نادامیب باصعا كيرحت هک « دشیم
 ۱ .ددرگ

 هجلامم یا رب هک تشاد هدیفع رمسم اریذ

 نادامیبباصعا هک درک یعس دیاب ,یبصع ضارما
 یدامیپ هک « دیآ دد تیلعفبو دوشكای رحت یردق
 كي رحت نیا نارحب نودب و دنک عفد دوخزا ار

 .دهآ دهاوخن دوحوب هداعلاقوف تیلاعفو

 تدشیلیخ نادامیبذا یکینارحب هاگ ره
 و نادایتسد هیسریم نونح هجددب و درگیم



۳۵ 

 دف د رییمنو ریب قاطان [ زاادواتع رساب نا راکم دخ

 هبثیاب نآ فک و اهداوید هک یرگید قاطارد و

 تدشجی ددشب هک دندادیم یاج ,دوب هدششو رفع

 .دنک ادیب بفیفخت وا نا رحب

 | نایوگدب یاههیاذک و شین |
 و هتشاددوجو هشیمه نایوگ دب و نیدسف»

 زا یخرب هک هتسد نیا زین نامز تآ رد «دنزاد

 دندوب نایارس هلذب و اهزاستینعت وزج اهنآ
 اهكلتمو اههیانک و شین نارحب قاطا هپ عجار

 یاهمناخذا یضیپ هک دندرکیم هداشآ و هنتفگیم
 شمادآ نی رقع رگیدزرطب ؛نا رحب قاطادداییز

 فیفحت یرگید لکشاب اهنآ نارحب و دنوشیم
 . دنکیم ادیپ

 و رمسم شاد هجلاعم دالات رد زود ره

 هدیدرظاتع نیا ذا «هک ابد یبوجضوح فارطا

 یمسیتهینام هقلح نادامیب زایکی یهاگ . دشیم
 مدشهجلاعم نم هک دزیم دایرفو درکیم هراپ اد

 رثک د یاهاپ یوړ اد دوخ رگید دامیب یهاگ و

 . دیسوییم اروا یاهاپ و تخ |نن ایم سمسم

 رثک د زا هب ال و رجع ا نادامیب زا یصعی

 ینمیاهساپ هلیسوپ هک دن درکیم تساوخرد رمسم
 اد اهنآ یمیت هیناسء ناجیه وا تسد تاک رح
 نادامیبهک یدامتعا و هدیفع مک مک ,دیامن رتدایذ

 نامیاو هدیقعكي هینجدنتشادرمسم رتک دب تبسن
 . درک ادیپ اد يبهذم

 جراح هنا زا یمسم رتک د هکنیا ضحمب

 اد دوخ هک دندپ هدیم فارطا زا نادامیپ .دشیم

 تسدو دننک سمل اروا سابل و دنناسرپ رمییمهب
 . دنداذگب دوخ شیرم یاشعا یود اروا

 هک ی راب دد یاهیشود و اهمناخ هدازهاش
 ومسم رتکد بطمب نارگید لثم دنتسقاوتیمن
 یصخشلزائم رد هک دند رکیم اعدتسا وازا دنیایب

 . ذیامن تدایع اهن آذآ

 ۱ تک ر رب تیقف وم ۱

 ۱ ناهج یایطا زا كيچيه , مزود چیه راد

 تدع كي رد مهنآ و دوخ تابح نامز رد

 سیداپرد رمسم رنک د ریظن یتیئقوم « دودحم
 دد لاس جنپ تدم فرظرد و دنددواین تسدب
 عجاد زج سیداپ رهش سلاجم و لقاحم مامت

 یرگیدتبحص رمس رنک دیمسیت هینامتأجلاعمب
 .د وین نصب رد

 یارب هک یهاکف هدنسیونو زاسفینصت ره
 مسیت هبنام تشادن نومضم یگ دنسیون و فینصت
 و هناخ اشامت هرخالاب و درکیم زیوآ تسد اد

 بش و دیدرگ میتهيئام هب لسوثم مه رتآت
 همانعب امن ڭاب یدالیم۱۷ ۸۴ لاسر بما ون مهد زناش

 سیداب رت ات نیرتگ دزب رد «دیدح يايطاد ماتب

 همانشیامن هدنسی ون و دش هنشاذگ شیامن ضرعمب
 هک دخامهفب مد رمب تسا وخيم ءتدار» هی موسوم

 زپچ یناستالداش و یزاپهفح زا ریغ مسیتهینام
 .تسین یرگید

 دندوب یوق یلیخ هک رمسم نادادفرط اما
 هناخاشامتنیرثگ دزب هنحسرد هک دندشن یضاد

 دشنک هرخسم ادرمسم یملعفشک هسنازف تختیاب
 دن دأاتسرقرت آت هب اددوخ نایفارطا و اهرک ونو

 .دندرگ شیامن زا عنام لاجنج و وهاب هک

 هدنسیون «تدار» شیامن نآزادعب زودثاي

 هک «اورلیود ود سشود تاقالم همانشیامن

 نآ و تقر دوب رصع نآ للجم یاهمناخزا یکی

 اهرک ون هب دوخ نانامهم مامت روضح رد متاخ

 نوریب رد زا اد همانشیامن هدنسیون هک درک ربا
 یسک مهأوخیمن نماقآد : تفگ واب و دننک

 ... دیدج رصع طارقس ریفحت یارب هک ... اد

 «.منیبهب دنکیم یزاب اد ناف وتس» رآ شقن

 نان وی یهاکف رعاش و هدنسیوت نافوتسیرآ
 داعشااب و هئسب زیمدالیمزا لبق نرفجنپ هک تسا
 دیامن ریقحت ادطارقس هک هدومن یمسدرخ یهاکق

 «نافوتسیرآ »داثآ هکین اہک ودنک در اروا تیاقعو

 هفسلف قشاقح در یارب اد وا یس اصوصخ و
 هجوئاب هلمحنیا هک دننادیم دناهدناوخ طارفس
 .دداد ینعع ردمح هدودنآ تایضتقم هب

 اههد هسئا رف یاهرهش ریاس و سیدایرد
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 رهنآ ءاسعا هک ؛ ثمآ دوج وب هب داحتا و عمجم

 « مسی هیئام » لوغشم تعاس نیدنچ « بش
 و نیئفاوم نیب هک دانفایم قافتا ًارا رک و دندوب
 «لث ود»نتهب نت گنجو عا زن مسمنیفلأاخء

 .دیشکیم یزیرنوخب راک و تفرگیمرد "

 یارجمزا رمسم یملع فشک هکنیا لصاح

 سا رسددو دش جراخدشاب بطملع هک دوخیلصا

 دوجوب اریدیدج یایلوخیلام هبنارف دوشک
 -وخیلام» ابینام ورمسم مانبیخروم هک دروآ
 .دندناوخ «یرمسم یایل
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 مسیت دین اماد ی | وی یسطانغم هی رظق زا یفلتخسیاهر وت اکی راک هن | رف یه اکفتااجم-۱۲ ل کش
 كون زا هدشجراخ سیطانقم جا ومآ رد وصت نیا رد .دندرگیم مسرت دوخ تالاجمرډ رمسم

 رداق اهنآزا یکی و هداد رارق ریل تحل ار درگل و رق هس تسیث ونییج هچب ناتشگنا

 . دنګ كبدزن توخ رول ور دهب اردوخ تسد تسین

۳۷ 



۳۸ 

 م راهچ لصف هصالخ

 ناب وسنا رق رب اسد تنا وتن! گرام هکلمتبامح دزومس راب دد رمسم ٩-

 . دهدیم همادا دوخ یمسیت هینام یاهتیلاعفب و هتف رگ زا رق

 هراب ردار رمسم تاب, رظن دندشن رضاح یئاب ورا یاهد وشک یاهیمداک [ ۲

 . دنهد زا رق یسد رب ٹدوم مسی هینام

 «یناویح مسی هیئام فشک » ناونع تحت اد دوخ باتک ن یلوا رمسم ۴

 یاهما و دنکیم كمك یاضاقن مسن هیئام سددت و میلعت یارب رمسم ۴
 . دش ونیم زین تاوتنآ یرام هکلماب

 هو رگ هلمج زا یدابز هدع هد وشیم جداخ هسنا رفذا رهق لکشب رمسم ۵

 . دننکبیم تبامح مسيت هبنامد رمسم زا اه «نوساما رف» تیعمجو

 و دنکیم تعجا رم هسنا رغب رمسمو دن وشیمزدو ری رمسم نادادف رط ۶

 . دوشیم لیکشت یماهس تک رش كب مزیف هینام س.ددن و ميلعف یا رب

 . دوشیم لیکشت یمسید هینام عماجم هسنا رف رسا ر سدد -۷

 یاهب رامیب طقف هکلب  دنکیمن هجلاعم اد اهب رامیب همه مسيت هینام ب۸
 .دنکیم هجلاعم اد یناوژو یبصع

 مسیت هين امو دشاب هدش نیب زت یصاخ لکشب یتسیاب مسیت هیفام قاطا ۸
 . دوش ماجنا قلطم توکس رد

 ترابع نا رحب و دیامنیم نا رحب داجیا نادامیب رد مست هینامخوفن -۰
 دنکیماب رک رگیدد شغیکب, تلاحنآ رد هک نارامیب دد صاخیتلاح زا تسا
 . اهنآ هیش تالاح ریاسو ددنخیم رگید یکی د



 ا مجنپ لصف ۴
 دنکیم لو زنو لوفا رمس لابقا و سناش هراتس

 یعامنجالئاسمزا یکی مزیتونپیه عوضوم
 .دشیثل ود لئاسم زا یکیهک تفگ ناوتیم یتحو

 و دنشیدنیب هداج نآ یارب هک تسیابیمو دوب
 تسه لوبق ددوم هکنیا ظاحل زا ارن آ فیلکت

 . دننکمولعم تسینایو

 | _هغبا شرطا |
 فارشا هقبط نینچمه و یکفلادوئم هعبط

 هژدوب رمسم دادفرط یگمه سیداپ نایعا و

 هلیسوب زین هسنارسف هکلم تناوتنآ یدام و
 یاهمناخنی رتگ دزب زاهک لایمال مناخهدازهاش
 یاهمناخودرکیم تیامح رمسم ژا دوب یدابرد
 یتحودندوب بسم دادفرط ًاومع زین یراب رد

 . دندن اوخیم «هفیان یشی رطاد مانی اد وا

 مهد زناش ی ول یئانتعاین

 مسيت هین امهب

 لی سنا رفدوشک ءاشداپ مهدزناش یلول
 ارب ؛ تشادن یهجوت مسيت هینام هاب رد لاف و

 باصعالااثخا تسن ادیمن الاسا هک مهدزناش یول

 دوشم یبس۶ صخش هک د وشیع روطح و تسي

 تسد زا ار دوخ شمارآ و یتحاد هجیتن ردو

 دشاب هنشاد شیاسآ و شمادآ هناوئپمن و دهدیم
 . تشادن هجوت اهفرح نیاب

 قالخا شوخو میالم هاشداپ مهدزناش يئول
 یبسع لالتخاد باصعا فیض شارما زا هسنارف

 هک جازم یمغلب حالطصاب دوب یدرمو عالطایب

 مضه اد اهاذغ یبوخب و دروحیم اذغ یلبخ

 ًاعبط یصخش نینچ هک تسا یهیدب و . دومنیم

 تسا ءانتعا مک یسانشناوب و یحود لئاسمب

 هنشاد داقتعا دناوئیمن یبسع یوادتهب ًاصوصخ و
 , دشاب

 دو رباکی رماهب تساوحیم «تیافالد هکیژور

 هسنارف هاشداب دوشحب یصخ رم بسک یارب و

 تفگ نانک یخوش , برشم شوخ هاشداپ . دیسد
 امن بیبط رفتی دی یم امش هک دنادب نتگنشاورگ ا

 ؟تفگ یهاوخ ج دبا ءدش رمسم ماٽپ

 ینعمطقفەن سفن كينو داذآ یب هاشداپ نیا

 یک هنذوهداسرکف هکلبدیمهفیمن ادیبصعشا رما
 ره زا هک دوپ هدش بیس وا تخاونکیو تحار

 نونفو مولعددولو بالقن|ع ون رهوفگ د زب لوحت
 . تشاد ترفن یفیلکتالب دارینو .دنک رذح



 یک دیسر دوتسد مهدزناشیث ول

 دنکیم دداصا د سيت هیف املاجنج ه
 ۱۸۷۴ لاس یدام هام رد مهدزناش یول

 هدکشنادوهسنارف یمداکآ یارب یمکح یدالیم

 عوضوم گن ردیب هک داد روئسدو درک رداس بط

 دنمهفب و دنهدب دارق هملاطم دروم اد مسیت هینام

 ؟ رشعای تسا دیفمابآ ؛ نآ راثآ هک

 یارب .بط هدکشناد و ؛ هسنارف یمداک ۲

 یصوصخم هتیمک لیکشتددص دهن اک وله رمایارحا

 یاملعهتادنمغن اد زا هبه نآ ياسعا هک :دهآ رب

 اهنآ همهمه هزورما هک , دندوب یناهج هگ ر رب

 ۰ دنساثشسم ار

 موسوم یبیبط « هتیمک نیا یاضعا ذا یکی
 تک رش خیداتزادمب لاستفههک ,دوب «نیت ویگ ھەب

 كي رد هک. درک عارتخا یهاگتسد , هتیمک دد
 امو دادیم انش ار ینامسح یاهدرد مامت هلئحل

 .تسا «نتویگ د نامه هاگتسدنیا هک مین ادیم

 فورعم غ رتخع هتیمک ءاضعا زا یگید یکی

 یناهج ترهشهک , دشابیم نیلکنارف ریگ قرب
 . دداد ینادواحو

 یدنمشن اد هئیمک نیا یاشعا زا رگید یکی

 موجن یاماع نیرثگ دزب زا هکدوب «یگاب» مانب

 سیداپداد رهش دعب لاسدنجو دید گیمبوسحم

 یگتسدادوا « هسنارف نویبالقنا هکیماگنهو دش
 ساسحا دند رب مادعا نادیم فرطبو دندرک

 ۳ دندیسرپ وا زاد دوشیم شعت رم هک دندرک

 !یلب؟ داد باوج یئاب ؟ یزرلیمایآ یئاب
 . مز ریه ام رسزا نکیل

 هک تسا فورمم.هبیزاوال ؛ رگسید وضع
 دیاهدناوخ همه یمیش "اد ناشيا تاشیامذآ
 بالقنا نامزرد یئابدوخ قیفد لثم زین هیذاوال
 «نیتویگ داهنآ داکمحهک ینیشام هلبس ود ها رف

 . درس ناجح دوب هد رک غارثخا

 تند وین رشت راهج نیمه طعف هتیمک هاضعا

 دتدمآ رم ددمرد 3 دئذوب رمل یرگید هذع هکلپ

 سس ی رو و

 دهد دا رف هیلاطم د را وه اد رمسم مسیتهینام هک

 . دنفک مالعا | ددوخ هب رظن و

 هسنا رف مولع یمداک ۲ هب رظن
 مسی هیذامهب عجاز

 داکب عورش هلصوحو تفد اب هتیمک ءاشعا
 نودب ار دوخ رظن هام دنج زا سپ ؛ درک

 تسخن درک نایب نشود و حیرص «یدادبناج
 شارما زا یضعب دناوتیمن مسیت هینام هک دنتفگ
 اد نیمه مه رمسم دوخ هک , دنکهجلاعم اد
 مسيت هی ام یاحمزیت ونپیه هک مه زورما وتفگیم
 دجلاعم اد شارما همه دناوتیمن تسا هتفرگ ار

 .یناوب و یبسع شارما ذا یخرب گم ؛ دنک

 مسیتهیئام هثیمک هک هچنآ زا یتمسق
 :دشابیم لیذ دارم تسا یقاب ذورماات و هنشون

 , دنتسه تک اس و ءادآ نادامیب زا یب

 ؛ هناهدش یصوسخم هئشن یاداد هکتسنیا لثم

 نوریب ناهد بآ و هننکیم هفرس رگید ضعب
 . دن راد درد یردق هک هنئکیم صساسحا و دن زب ریه

 زا و دوشیم مرگ اهنآ ندب طاتنذا یضعب زین و

 رگید هتسدکی و دزیریم ناوارف قرع ناشندب
 لوطو زرل نیا تدشو دن وشیم شاعت دا داتفرگ

 دوشیمتریح ثعابشزرل و دیدش تاک رحتدم
 نیا و ذرل داتفرگ نادامیبذا یکی هکنیبه و

 )انیمه نادب مه نادابیب ںیاس لی د تاک روح

 تاکرحو شاعترا هک میدید ام یتح و دندرگیم

 . دیشک لوط تعاسهس تدم شزرا
 3 دندرکیم عارفتسا نارامیب زا یصب

 . دوب مولعم و دشیم یراج نوخ ناشناهد زا
 هک تسا یتخس راشف هطساوب نوح ناب رج هک

 . دب ایم دراو اهنآ رب غارفتسا ماگنه

 تاک رحذا تدابع نادامیبشاعترا و جنشت

 و دن زیمرس ندب یاضعا زا هک تسیاهدارا الپ

 مامتجیددتب و دوشیم نایامن مضومكي دد ًاودب
 ذا تادامیب مسج تقونآ و دریگیم ارفق ار ندب

 هطتن هب و دوشیم تباث ءاگن و دتفایب تک رح



 اهنآ زا ىشىپ و « ددرگیم هجوتم یصوسخم

 دن دیدنخیم هاقءاق اید دن دزیم تحس یاهدای رف

 رها نایاب دد و دندرکیم هب رگ یاهياه اي و

 و دیدرگیمیل وتسفاهن آ رب یدیدشفعض ؛ نأ رجب

 كب مه راب نيل + هتیامن تحارثسا تسیابیم

 شاعت راب اداهنآ دوب نکمم فیفخ یادم

 ؛ دیوآ رد

 یقیسوم یاهگنهآ رییفت؛نارحب مقومرد

 دیدش بجوم و دوشیم روم یلیخ نادامیپ دد

 . ددرگیم نارحب فیفخت ای و
 یلیخ نارحب هرظنم هدهاشم یلک روطب

 دواب دناوتیمن هدیدن ناسنا ات و تسا بیجع

 ناجیه راحسد نادامیب زا هتسدکب اربذ ¡ دنک

 هتسدهکبت دوص رد ؛دن وشیم دیدش تاک رحوتخس

 مسبتم و طاشن اب انایسا و دنتسه مارآ رگید

 تبحمتاقوا زا یحاگ نا رامیب نیب و.دئس ریم رلفثب

 دنیامنیمیمس الباقتم و دوشیم ادیپیدایز هقالعو
 نیاهرخالاب و دنهد نیکست اددوخ نارحب هک
 نادامیب نیا رد رمسم هک تسا رحم موضوم
 یلیحوا یاهتیحصو تاکرحو دداد یدایز ذوفن

 هدادا عیلعع هک تسا رهاظ و هنکیمررثآ اهن آ رد

 یزوممهوق عوذا هک تسنیا لثم و هششابیم وا

 .دداذگیم دایز ریث اتنارامیب دد هک دد رگیممطاس ۱

 هس دوشیم طابثتسا الاب یاههتشون زا هچن آ
 .تسا هتکن

 نآرحب فیرعت هب طوبرم ےہ لوا تمیق
 . مياهدرک هداشا نادب زین البق هک تسا

 رمسم دارا ری اتهب طوب رم ےم و دت مسا 9

 هک دن دوب دقنعم هتېمک اسعا هک تسانادامیبیود

 «دنکیمرثانادامیب ددرمسم یاهتیحسو تاک رح

 یاهتبحص و تاک رح هک هدش تباث هزورما د

 .ددادیئیقلت هینح هدنئک مزیت وئییه

 .داشا هک ریخا تمسق تادایم ے موس تمسق
 رظن زا مهزورما ؛دیامنیم رمسم زورم هوق هپ

 هوقب طوب رم مزیقوئپیه تلع هک دش تیاث یملع
 یمداک [ نادنمشناد «تسین مزیتوئپیه زومرم

۳۱ 

 "الماک ارز ومره هو هثشون نیارد مه هس ارق

 هکنیالثم ...» دناهتشوف اریز:دنآهدرکن لوبق

 رد و « ... دوشیم عطاس زومره هوق یو زا

 رمسم ژومرم هوق رکنم یلکی یدعب تافیامذآ

 . دن وشیم
 هک دوب نیا مسيت هين أم هتیمک هگ رزب هابتشا

 .دنکادیپ میت هینام یارب یرگیدتلع تساوخن
 : هک تشاد تیرومأم هتیمکاریذ

 اب دراد دوجو مسیتهیفام هک دنک تباث الوا

 5 دن

 : رضمأی تسا دیفمدداد دوجو رگ | ًایفاث

 ۱ ٩ هناب دراد دوج و سین هینام اب ۲ ۱

 دراد دوحو مسیتهینام ای[ هک لاوئس نیاب

 رکنم و داد یفثم باوج یملع هثیمک ؟ هن ام

 هینامدوجو تایثالباقمدد اریذ دش مسیتهینام

 .دشیم حرطم تالاوئس نیا مسيت

 ؛ درک نزو
 ؟ تفرگ هنادنا ارنآ ناوتپم ایآ

 ؛دیشح و درک یسل ارنآ تسا نکمم ایآ

 هنیاممپوکسورکیم هلیسوب ناوتیم ایآ و
 ربانی دوب یفنم الاب تالوئس مامت خساپ ؟ درک
 دوجوسیتهینام رگ » : تفگ یملع عمجمنیا

 یرهالنسا وح هلیسوب ارنآ ناوتیمن دشاب هتشاد
 «. درک ساسحا

 یاضعا یوزر رب مسيت هینام رثا

 هسنارف مولع یمداک آ
 هک دنتف رگ میمصتهسن ارفیملعمسجم یاضعا

 هدهاشم ناشدوخ دوجو رد ار مزیتهینأم ریثأت

 یفنمهجیئن .دننک ءزیتهینام ادناشدوخو دنیامت

 هک دشن ادیپیکی رحت اهن آ زا كيچيهرد ءاریذدوب

 نیمهو هننادپ مسیتهینام هب طوب رم ارن آدنناوتب
 دارقریثأت تحت یردق امذا یکی هک هنتفگ ددق
 . دشن دیلوت نارحب یلو تفرگ
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 هک دندید یتقو هسنا رف یملع تشبه یاضعا

 نینظ .درکن یریثأت اهنآ دد مسیتهینام یورین
 یرثشیبتفداب ارن ادامیب ؛دنتف رگ میمصتو نت دش

 یارب یتح و دنهدرآرق شیامزآ و یسدرپ دروم
 و دنداد بیرغ اد اهئآ و دندرتسگ ماد نادامیب

 بآ اهنآ هب دوب هدش هزیت هینام هکیناجنف اب
 درکننادامیب دد یرثا چیهبآ نیا ودندناشوت
 دش تس اٹ هسنارف یمداک | یاضطعارب تقونآ و

 نارامیب دوخ لاپخ و دوصت دد مزیت هینام هک

 .تسا

 لویف اد تفیمح نیا فصو نیا اب یلو

 نا رامین هب یبآ فرظ رمس» هکدیمه هک دندرک

 نادامیب دد دیشکیم ناشرس یود تسداب و دادیم

 . دشيم داجیا كيرحت
 .دننکلویق حیرص و فاص هک دوب نیا قح

 نیب هک دوشیم رهاظ یتقو مزیت هینام ریثأت هک
 یفی رج و دشاب هتشاد دوحوطابت زا لومعمولماع

 .دنتک لصاح صامت رگیدکیاب ودنیآ ,صوصخم

 عوشومنیا قیقحت ؛ عمجم یاضعا نکیل
 شارب تسا نکمم هک .دنتشاذگ دانک اد یلصا
 یتاکیرحت و تارثأت لماعهدادا لاقتنا ایو هاقلا
 لمع نیا رد نوح هنتفگ و دوش !ثیع لومعم رد

 سمل ادزیج چیه و دنیبیمن یزیچ چیه ناسا
 یزیج لایخ دوصت ذا ریغ تروصنیارد هنکیمن
 د رکف زج یمسم مزیتهینام اذل و ددادن دوجو

 .تسین یرگید زیچ دامیب دوخ لایخ
 دوجو ریز هسقارف یمداک آ یاشسعا یتفو

 :دندوب قلاخم نآ تیدوحومأی ودندز مزیتهینام

 مزیتهینامدرض ايو هدیاف عوضومهک تسا یهیدب
 اریذ , دیآیمن ناپمب و . دوشیمن حرطم السا
 ؛درادن مه یررشو عفت :تشادن دوحو هکی زیچ

 دوخشچب اد لمعلیا زا یشان نارحپ نوچ اما
 لایخ ورکف رح مزیت هیتامثا ,دنتفگ دندوبهدید

 رکفت نیاذآ یشان داثآ اما تسین یرگید زیچ
 شخبنابژ و نمزم و یرسم تسا نکمهدوصت و
 هنا رف یمداکآ یاضعا تاداهلنا نیع و دشاب
 : تسا را رقثیا زا صوصخ نیادد

 دننفاب ددقیقحتنمجنا یاضعا هکنیابرظن ر
 ساوح زا كي چیه اب ناوتیمن اد مژیتهینام هک

 مزیتهینام هک دنتسناد نوجو درک كرد یرهاظ

 مه نادامیب دد و دنکیمن يريثأت اهنآ دوجو رد

 دنتفرگ دارق نمجنا یاضعا شیامذآ دروم هک
 رتکد یاهساپ و اهیامت نوچ و درکن ریثأت
 یدویهب ردع رثا : دداومزا یضعیدد زج « رمسم
 تابالفنا راحد یگمه شوعددو هدرکن نادامیب

 رهث ات نوچ هرخالاب و دناهدش تخس تاجنشت و
 دوصت رگ ا و تسا دوصتذا یشان طقف مزیت هینام
 دها وخن ی ریثأت مزیتهینام ؛دشابن نیب دد لبختو

 زععف د مزیتهینام نودسب هکیتدوص رد تشاد
 .ددو] دوجوب یتاکیرحت ناوتيمروصت یوررینهب

 لیس و حوم كي هک دنداد هدیعع اذل
 درادن دوج و یناویحسیطانغمذا یشان یصوصخم

 ودشاب شارما یوادترد وی رشت یاراد هک

 لیخت زا یشان طقق دوشیم هدهاشم هک یتاریثأت
 اد ثادامیب لایخ و رکف و دشابیم دوصت و
 و باصعا دد لایخ یوریت هب هک تسا هتشاداو
 .دندوآ دوجوب یتاکیرحت دوخ تاساسحا

 نیا هک د راد هدیقع قیقحت نویسیمک ًانمش
 دوصتو لیختزا یشاننوح تابالقنا وتاکی رحت

 و هتشاد داوگ ان هجیتن تسا نکمم « دشاپیم
 .دوشحا رم تمالس نتفد نییزا و لاللتخآ ثعاب

 | هاشب یفخم شرازگ |
 دد قیقحت نویسیمک هک دوب یشدازگ نیا

 هوالعو درک رشتنم یدالیم ۱۷۸۴ توا مهدزای

 یناهنبهک یرگید شرا زگ « ینلعترپاد نیارب

 نآ رد و دانسرف ءاش یارب د ؛دومن هیهت « دوب

 نادامیب نوح هک تشاد داشا یئاهنپ شدازگ
 هجلاعمرمسم رتک د دزن طلتخم دوطبنز و درم
 ,هکنیاهب رظن و دندرگیمنارحب داجدو دن وشیم
 كيرحت تدقب اهنآ باصعا « هجلاعم نمض دد
 و قالخا نسح اب عضو نیا ماود ادل  دوشیم

 . دراد تافانم تمصع 4 تفع

 دیاشگنچیه انعد یوجتسایر تشم نیاذآ

 ادددوبذ نيد ددد و یوجناملسزیناملسم
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 اسرەشارف نادنمشن اد هعماج قیرطنیاپ ۱
 و دندرک دداص اد مزیت هیئام تیم مکح)

 ندب سامت و نیقلت ءار زآ یحود یدادت رکنم
 اب خیدات نآ زا دعب هام دنج هچرگ و « دندش
 رد اد هدادایفلت و ندب سامتریث ات تبثم لیالد

 رگید یلو , دنتخاس نابامن اه یدامیب یوادت

 نرق ات و درکن ناب یهجوت هسنارف یمداکآ

 .دنتسن ادیمددادن ساسا هک یلئاسمو رادنپو محو

 رد «دعیب یدالیم ۰ لاس زا هجرگ و

 نملعم کیرمآ و ناملآ و هسنارف یاهررهش مامت
 ریثأت یمومغ یاهنادیم دد یشح مژیتهینام

 . دنتخاسیم نایامف ًانلعو احرص اد مزیت هين ام

 یلکب هک هدکشناد یاملعو هسنارف یمدآ اما

 یزیچهنام هنتفگ دندوبهدرک تشپ عوضومنیاب
 ( .میونشیم هن و مینيبیم هحرحو دنتفرن یح ور یوادت رای ریز ءاملغمتسیب
 وزج دشیع هنشون و هتفگ صوصخ نیادد هک ار

 نلکفارفریگ قرباب هضارفیملعیمداک آ هکلب «تسیف مزیت هیفامهب رصحنم ٩-
 راخب یتشک نوئلوف هک یتقوو ,دریذپهب ار آ ًامسد دشت ضاحودرک ارراتفد نیمهزین
 هدیاف یهو تسا هچی زاب نیا هک تفگیم هسا رف یمداکآ دروآ رد تک رحب اد دوخ

 . درادن یعامتجا

 زا یبحذم هاگداد دوضحرد دشروبجم هلیلاک مهدفه نرقرد هک «تسفو رعم -۲

 . دنک بوت «نیمز تک رح» دوب هتفک هکب رفک

 و درک عارتخا یشت آ یتشک هارفرد یمات ۱درفدژ,مهدجیهنرق رخا وارد ۳
 رک اهشوگ « دننک ندید وا یتشک زا هک ش داتساوخ موق ناگ ر زب و نادنمشناد زا
 . دند رک شاهرخسم هتشاذگ «دسلن او رفوژ» ار ع رتخم هداجیب مسا مدرم . دندش

 هدیشک یمیسب اد هدنک تسوید هتشک یاههغابروف یزود فورعم «یناولاگ-۴

 ‹ دزپب شآ دوب دامس هک شذ یارب اهل زا تسابیم دوب هدرک نازی وآ هرجنپ زا

 اههعاب روق ؛دروخ هدربمات میسهب تشاد تسد رد هک یدراک تعاس ۲۴ زا سب افداص

 . دن دش جنشسه

 یناولاک هجیت زا نانیمطاو فلتخم تازلق هعلاطمو ددعتم یاههبرجت زاسپ

 ناتسگنهرف سیئد « درک میدقت ناتسگنهرفب عوضوم ناب مجار یطوسبم ش رازگ



۴۴ 

 نیاب مجارو درک شیاتس یئاولاگ داکتشپو ملع زا ناتسگنهرف سیئد ‹ درک میدقت

 تسا رتپد هدش امشیگتسخ باسا ناتمن اخ یرامس !یناولاک و یسم» تفگ عوضوم

 هداچیب مسا نارگید د ایلاتبا مدرم . دیاهدش هناوید ینعی «. دینک تحارتسا یمک
 . دنتشاذگ «اههغاب دوق صقر ملعم» ار هتبسب رتکل !فشاک

 ملعدد و لاعضدیتسهیصخش»تفگ زاک غ ارچعع رتخمب «هعفا رف ناتسگنھ رف سیف -۵

 «.دوشیمن نشور هلیتفیب غارچ هک دینکفشومایفو دینادب یلو « تس یئوگتفگ امش

 خرچكي هک درک تباثنحآ هاد عرتخمبیسدنهلئالداب ,ناتسگنهرف سیئد_ع
 .ددسمن شی دروخنم زل ینه ا طخ ثب یور نینهآ

 داد شامت هسارف ناتسگنهرف زوصح رد ادنوفاما رگ هک «نوس دا هدند ام

 ( یوک مکش)زابهقحکكي هوخسم ناتسگنهرفتفگ هتفرگ اد شاهقب ناتسگنهرف گر

 . دوش يمن ۰

 رک .دنک ادیب هقالع

 تمظع نا فک لب اقم رد .دوب رقترد مرش اهنیا همه را ءدوتساب عوضوم4

 روتاکی راک ار اهییرکسم صقر اهمائ زور ۽ دن دادیمن ناشن یشوخ یور نادنمش اد

 . هچوک رد ناش اههحب و دن دوب هتخاسز یمآ وجه یاهفینصت زین ماوع مد ره . .دن درک ېه

 «یراهدضنسک !وساینصات مدره نیمهیآررب شن ادرگ اشو روتساو .lal دندن | وشیمدا زاب و

 .دنتخاسیم هریغو رام مس دض مرس « مخزهایس مرس «یرتفیدمرس «مخزمأیس نسک او
 كحضم «نسکاو» نتخاس درومرد اروا رکف ناگشزپ «دندرک هرخسم ارروتساپ اهلأس

 هتکس رثاردوا «دمآ لمعب لیلجت روتساپ زا «نوبروس» هاگشناد رد هک یزور اما .دندناوخ
 ,دنک رکشتو دن زپ فرح تسناوتیمن هک دوب یاهداعف! راک زاو جلف درم ی رقم

 و ناکشزپ هک مدرک یمن روصت زگره نم » : دیوگ یم هراب نیا رد شدوخ روتساپ
 دوب نیاراک بیع .دن ریذپ دوب هدیسر تابثآهب هک ار یملع تقیقح كي دنناوتن نادنمشناد
 دوخب لقاالاهنآ ءمدوب کش رپ رگ ا دیاش « متفر يمن رامشب هکشزپو مدوب نادیمیش كي نمهک

ı_— Ventriloque 5 
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 هب رجت ناشدوخ و هدادرارق رتشیب هعلاطم دروم ارم تاقیقحت هسک دندادیم ار تمحز نیا

 مه نادیمیش رفن كاي هک دننک رواب دنتسا وخ یمن ناکش رپ یلو دنیاسیرد | رثآ تحصات « دننک

 «, دیامنب یتافاشتکا مش اهیرامیب نامردو یگشزپ ملاعرد دنا وتیم

 اعدمرپ نادكيزيفو نادیمیش كي ناونعب ارروتساپ یئول گ رزب دیتاسا و ناگشزپ
 یعالطا نآزا هک یمولعهب و هدرک رتزارد شمیلک زا اردوخ یاپ دهاوخیم هک دنتسنادیم

 اریتا رییغت دیآیم هرخسم اهنآ رظنهب هک دیدج هیرظن تشم كيايو دنک یزادناتسد درادن
 و هدرک یقلت دوخهب نیهوت عونکی اذل دروآدوجوب اهیرامیب هجلاعم و ناسرد شور رد
 مه یداع مدرمو دنک یم نیهوت نادتمشن ادپ هک دنتسنادیم ز وسح نادیمیش كي ار روتساپ

 ,دندرک یم قیدصت ارناکشزپ فرح دنتشادن ملعزا یعالطا هک

 تبابطراک رد هک دندومنیم منم اروا و دن درک یم هرخسم ارروتساپیئول لئالد نیمهب

 .دهدن یاهژات تاروتسد اهن ابو دیامنن هلخادم یکشزپو

 نادرک اش «داد تاج کرم زا ار یراههب التبم ناک دوک روتساپ یتقو هرخالاب یلو
 و دندرک عمج یلام كمك و هناعا روتساسپ تاقیقحت یارب و هداتفا هارب اهنابایخرد سرادم

 هکدش عمج هناعا روتساپدزن الط كنارف نویلیم ۲/۵و داتسرف یدایز لوپ هیسور رازت

 ارز ۱ .درک رئاد یگرزب هسسومروتساپ

 لس برکیم فشاک چک رتک 3-۰
 ات دنتخید «خک » رتک د هاگشیامزآ هب ناکشرپ تیرحتهب نیلولسم ×

 .دندز شت اروا هاگشیامزآ دندبدن اروا نوچ و دنشکب اروا

 فب هناقشاع همان اما .درک رارف مدرمو ناکشزپ تسدزا خکر تک د ×
 رس زا ار دوخ یملع تاقیقحت هلابند 9 درک راودیما یگ دنزهب ار وا رتخد

 اهنت اد شرهوش یگدنز یاهزور نیرتساسح رد خک رتک درسمه ×
 a .تفرگ قالطو تشاذگ

 : 1 84 EA یکی رد هک «خک تربار» رتک د ۱

 .Af " تب ابط ناملآ تسد رود یاهرهش زا

 هعلاطم و قیقحت اهلاسزا سپ: درک یم
 خک رتکد ؛دنک فشکار لس بورکیم تسناوت

 .  شدنزرفاب یاهروسفورپو ناداتسازایخرب یلو
 0 تفلاخمهب ع ورشواابنامز نآ ف ورعم
 99 مالعاتسردان اروامهم بفشک و هدرک

 درک هژرابم «خک » رک د یلو ؛دندرک

 بورکیم هک درک تباث نایناهج همهبو
 ,تسا هدرک فشک یلسردب ار لس
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 یلحم کشزپكي هک دننک لوبق دنتسنا وتیمن هجوچیهب سانشرسو ماتمیلاع ناگشزپزا یخرب
 اریگشزسپ ملع ساسا هک دنک زاربا یشاههیرظن و دیایب هداتفارود رهش كيزا یساتسورو

 .دیامن لطاب ار گ رزب ناداتسا و اهروسفورپ هیلک تایرظن و دنک نوگ رگ د
 رد هک « رف وک نتپ» ر رثکد مانبدوب یروهشم هداعلاقوقو مهم گشزپ نافلاخمزا یکی ۱

 تهج نیمهبودوب اهیرامیب هجلاعمرد یدیدج شورو زت بحاصوا «درک یم تبابط غینوم
 تب رض هکنیا یا رب « رفوک نتپ» رتک د ,دوب یگرزب ماقم بحاص زورنآ یکشزپ ناهح رد

 .درک حرط یبلاج هنادرمناوجان هشقندروآدراو خک رتکد رکیپرب یلصاو یعطق

 «خک » رتکد هيلع «رفوک» رتک د هنادرمنا وجان هشقن
 .بورکیم زا یرادقم هک تسا وخ وا زا وداتم رف «خک » رتک د دزن ار رفتکی «رف وک » رتک د

 جک رتکد .دنتسرفب وا دزن شیامزآیارب هداد شرورپ و هدرک فشک تسا یعدسم هک اریئاه

 ؛داتس رف ار اهبرکیم زا یرادقم «تش هادن یعالطا رفوک رتکد هنادرمناوحان هشتنزا نوچ

 خک رتک د دوخزا هلمجزا رهش سانشرس ناسدرم و ناگشزپ همهزآ دعبزور دنچ رفوک رک د
 همش لاشن ار بورکیم یوتحم هشیش همه روضحرد درادزا ریا اردوخ رظن هک دومن توعد

 .تفگ و داد

 هدرک فشک ار اهنآ هک تسا یعدم شک رتکد هک تسا ییاهبورگیم یوتحم هشیش نیا

 یایند دهاوخیمواو تساضحم غ ورد خک رتک د ياعدا هک میوگ یم تحارصب نم یلو ؛تسما

 میام منک تہ اث امش همش رپ اروا غ ورد هکنیا یارب نسو « دخدب بیرف ارمدرم همهو ملع

 .درک دها وخن نمرد یرثا چیه هک دین ادب ات مروخیم ار ابو بورگیم یوتحم هشیش نیا

 راضح تربح لايم رد دوب هدرک ضوع ارنآ میام اات هکار اب و یاهبو رکیم هاش عج

 :تفگ و تسج یاجزا هدزتشحو خک رتکد دیشک رس
 مراد نانیمطا نم» :تنگ رفوک رتکد یلو «دیزادناین رطخب اردوخ ناج «دینکن ارراکنیاهن
 «,دوشالتیم نآندروخاب یسک هک درادن بورکیم ابو اریز «منیبیمن یییسآ هک

 رتکد ًاتقوم «دز خک رتکدب یگشزپ.ناهج رد و یمومع راکفارد یگ رزب همطل راکنیا
 یایئد هک رادربهالک و ناتالراش كب ار غک رتک دو دش قفوم ت تشاد هک یروظنم رد «رفوک »

 .دیمان تسا هدرک دوخ هچیزابو هرخسم ارملع

 زین ناگشزپزا رگید یاهدعو نیلرب فورعمو گ رزب گشزپ «فوشریو» روسفورپ
 نافلاخم ام «دنداد شرتسگ ار تاغیلبت و تالمح دندرک هلمح خک رتکد هيلع یوحنب كيره

 شک رتک د دایرف و دنداد لیکشتوا هيلع یاهیداحتا و دن دش ممج رگیدکیرود زین خک رتکد

 ۱ .دوب دنلب نیلرب فرطرهزازاب هقح خک و ناتالراش
 هدیشک دايز تمحز نآ لیمکنو سیسأت يا رب هک نیل ربرد خک رنک دصوصخیم هاگشیامزآ

 ارنآنامتخاس دعبو تفر جاراتب و دش عقاو نیلولسم و نافلاخم هلمحو موجه دروم ؛دوب
 . دندز شتآ مه

 خک رتک دهب «فوشریو» روسفورپ كيرحت هبزین ناملراپرد دیشک نیلرب ناملراپهب راک
 ارچ هک دندرک تساوخزاب تلود زاو دندرک یدیدش تالامح ناتالراشو زابهقح كي ناونعهب



FY 
 را یصوصخم ET است .دیی رفەب ارمدرم هک هدش هداد: ةزاحا اب نیاهب

 .دش لیکشتوا همک احمراضحاو خک رتک د یاهراک هب یک دیسر یا رب ناملراپ فرط
 ؛ درک یمسح هدنامرد و اهنت "هلماک ارد وخ تبرغود «دوب هدرک رارف رصمهب هک «خک»

 وا اب و دوب هتشاذگ اهنت اروا ارحام هحوبحبرد تسرد مهوآ سفللا فیعضرسمه هک ص وصخیب

 همانكي رگاو دوشوربور روطچ تالکشم همهنيااب تسنادیمن خکرتکد .دوب هدرک هکر اتم
 .تفریم نیبراو دشیم ثداوح میلست خک دوب هدیسرن واهب هناقشاع

 .دوبدیماهقرح كيو تاجنكيپ كي دننام دیسروا هب ناملا زاهک یاهنافشاع هماننیایلو

 خکر تک دەب رتخد كلی هناقشاع همان
 5. ۷ مانب یاهلاس۱۷ رتخد را همان

 ریو هتشر رد هکدوب «گ ر بیرف كيوده»

 دنچ و درک یم لیصحت ابیژ یاهرنه
 نياهبو هدش انشآ خک رتکد اب لبق هام

 ملع فقو اردوخ یگدنز مامت هک درم

 نیا هدوب هتخابلد دوب هدرک شناد و

 یندرکن روابو بيحع تقیقح كي

 رهم اپارس همان اب رتخد نیا هک تسا
 دنمتناد نیا دوخ هناقشاعو تبحمو

 ا. ول زا ار هدروخ تسکش یلو گر زب

 7 ۳7 و ددرگزاب رصنژا هک دیشب تب دانععا واهب و درکراودیما یگدنزب
 .دوشزو ریپات دهد همادا

 . . خکر تک د یاهیزوریپ زاغآ
 ۱۹۰۵ لاس رد ؛منک یم هصالخ یلیخ اجنیا رد ار خنک رتکد تار زا و یک هبلز نم

 زا ین اتش هبدوخ یاهینا رنخس زا یکیرد كيس 9 ز فورعم دنمشن اد «فوکنیچم» روسفو رپ

 تنگ دیب وک یمزیم یور تشم تین ابصع یورزا هک یلاحردو تخادرپ «خک »رتک د

 ۱ ه زیاح خک رتکد هک یعقوم ات

 نم .تسا هدرکن تفایرد ار لبون

 یسک تسدب هزیاج نیا مراذگ یمن
 رتکد هک یتامدخ | یر دسرب یرگید

 زا .تسا هدرک یکشزپ ملاع هب خک
 نونکات ؛تسا رتدایز شناراعمه همه

 .تسا هدیسرن وا ماقمو هبنرمهب یسک

 « فوکینچم » روسفورپ قطن ۱
 هزیاج یروژ تأیهو «درکاردوخ راک
 راچانیمومع ناهذاراشف تحت لب ون

 ۱ ها ۸



۳۸ 

 نیا یلو «درک لیلجتوازا هرخالابو دنک یفرعم لبون هزیاج هدنرب ار خکدعب هام شش دش

 هدافتسانآ زا دناوتب هک تشادندوخ یگدنزرد یدایز تصرف خک رکیدو دوب رید یلیخلیلجت

 تشذگرد یبلق هتکسرثا رب خک رتک د۰٣۱۹ لاس هم۲۷ رد هرخالابو دنک

 گرم زا دعب میظع لیلحت
 با رهس تگ رمزا دعب یش وهیب یوراد

 ؟ارچ اپ زا ماهداتفا نم هک الاس ؟ارچالاح یلو تنابرقهب مناج یدمآ
 زا یاهفقباسیبو میظع لیلحتهب اند هک دوب ۵ شست هدرپس كاخ هب خک رتکد باج زونه

 .دیمان تیرشب هعماج ناراذگتمدخ نیرتگ رزبزا ارواو تخادرپوا

 ارج ؛یتسار

 هدرک توکس شتایح ناسمز رد ارچ دندرک یم لیلجت هزادنا نیاوازا نونکا هکیناسک

 , دن دومن یم هژراپمو هدرک ینکشراک وا لبافمرد یتحو دندوب

 دیق رد رگیدوا اریز «دوب هدشرید یلیخ هنافساتم «غک» رتکدزا ایند هقباسیب لیلجت

 ,دزادرپب دوخ یملعرادهنماد تاقیقحتو اهتیل اعف هب دناوتب هک دوبن تایح

 زاو دشیم خک رتکدزا رتدوژ لاس دنچو تابح نامژرد لیلجت نیا رگا كش نودب

 وا دشیمن ینکشراک وا هاررد لتاالایو «دیدرگیمن هقیاضم یوهب یونعمو یدام یاهکمک
 یریگو لج رفنرازه اههد ماگنهبان گرم زا و دشيم یرتدایز یملع یاهتفرشیپهب فوم

 .دش نیفلاخماب هژرابم فرص رتشیب خک رتک د میظع یناور یورین هک سوسفا یلو .دومنیم

 ' و نادمشناد رگک ازا «تسا نینچ تسه اتو هدوب نینچ هدوب ان ؟درک نا وتیم هچ

 .تسا هدش لیلجت نانآزا ناشگر م زا دعب و هژرابم اهنآ اب ناشنایح نامز رد نیعرتخم

 ..تسا یشوهبب یوراد فشاک ی دنز خک رتکد یگدنز ناتسادزا رتک اندردو بلاجو رت بیجع

 یش وهیب فشاک كان درد ناتساد ٩-

 یورادفشاک هچبو نز ×
 شدوخودندنامهنسرگ یشوهیب
 .دوک قد ةصغزا

 رتک د مامت لاس ۲۰ +
 یب یوراد فشاک نوت روم
 ییگدس رګ درک هژزابم یشوه

 هاگ دادب اهراب ار وا .دیشک

 ۳ لادم هس شګ رمزا سپو دندرب
 DD 2 2۱ ی . دن داد واهب

 درگفشکاریشوپیبیورادهکیسکنوتروم مایلیورتکد  نارامیب نوتروم رتکدزا لبق

 لمع «دیشک یم شا رخ رگج كلانتشحو یاه دایرف رامیب هک یلاح رد دنتسب یم تخت هب ار

 5 ۹ ےہ
1 7 ۳ 



۳۹ 

 تسناوتیمن یلو درک فشکار یشوهیب یوراد نوتروم رتکد هکنیاات «دندرک یم یحارج

 دوخ یشوهیب شور لیمکت یارب دادمتسا تسد هکنآاب :دنالوبقب یسک ەب اردوخ فشک

 رتک دیمیشداتسا نوسکج رتکد روسفورپ یتح درک یمن كمک واهب سکچیه «دوب هدرک زارد
 ,تسنادیم كلان رطخ ناسنا یا رب اریشوهیب و درک یم هرخسم ارنوتروم

 نیارد !ردوخزادنا سپ همه هک درک راداو ار نوترومرتکد قیقحنو فاشتک اهب قشع

 دوخ لاح هرشالاب و «درک شتاقیقحتو تافاّقنک  یادف اردو یتسه مامت «دزادنا راکپ ءار

 درک شیامزآدوخ یوررب ار«رتا» یشوهیب یوراد نوترومرتکد تشاذگراکنیا یور مه ار
 .دنک ورفوا نترد نزوس دوشیم شوهبب یتقو هک دومنراداو ار شرسمهو

 اب تذلاخم ملعزورنآناگشزپ هعماج اپورا یاهروشکرد هرخالابو اکیرما رسارسرد
 اهنآ ,دنتسناد كلان رطخ نارامیب یارب ار یشوهیبو دنتشارفارب نوتروم رتکد دیدج بفشک

 هدرکن ادیپ یفاک هبرچت زونه هک هلاس ۲۷ ناوج گشزپنادند كي هک دنتسنادیم نکمم ریغ

 نا وح كي ارواو دنک فشک یشوهیب یارب ار ییوراد دناوتب «تسا هدیسرن یداتسا هجردبو

 نوتروم رتکد هک دنتفگ یم یاهدعو دنتشادنپیم (رگ وداج مه دیاش) و ناتالراشو زاب هقح
 رتکد رمع رخآ ات مامت لاس هاهتفلاخم نیا .تسا هدیدزد رگید یسک زا ار فاشتکا نیا

 .درک هچاوم یخلتو یماک اناب اروا یگدنزرسا رسو دیماجنا لوطب نوتروم
 نوترومرثک د یشوهیب یوراد باسحب «دندشيم هتشک یحارج نمض هک یناسک هیلک

 هک دندادیم تداهش حارج ناگشزپ هرخالاب ات دندیشک یم همک احمهب ارواو دنتشا ذگ یم

 روسفورپ تاماهتا نیا یلصا لماع «تسا هدوبن یشوهیب یورادهب طوبرم گر تلع

 یم یزاس هعیاش هکنيا یکی ؛ دادیم ماجنا راک ود «نوسکح» روسفورپ «دوب «نوسکح»

 و ناسکهکنیا مود «دناهدرم لمع ریز وا یشوهیب یوراد رثارب رامیب رقن دنچ هکدرک
 هاگ دادب نوتروسزا هکدرکیم كيرحت دندرمیم لمه ریز یداعروطب هک ینارامبب هداوناخو
 ,تسا هدرک توق یشوهیب یوراد لامعتسا رثارب رامیب هک داي وگب , دننک تیاعش

 نیمه یلو «دندادیم تداهشوا عقنهب دنتشاد روضح لمعرد هک یناگشزپ هچرک

 «تشادن یمامت اههاگ دادرد اهتیاعش ا ریز دوب هدرک هتسخ ار وا باصعا یپر د یپ یاهتیاوش

 .دشیم عورشوا هیلع یرگید همک احیدوب هدشن مامت همک ادم كيزونه

 شتق و مامت اهنآ تسرپرس | ریز دندوب هدنام هتسرگ «نوتروم» رثکد ناک دوکو رسمه

 راک یاربیتصرف «دشیم یعافد حیاول هیهتو اهلاحضرع باوج و ماگ دادهب نتف نتفر فرص
 تشادن دوخ شاعم نیمأتو ندرک

 ملاعهب ار تمدع نیرتگرزب یشوهیب یوراد فتکاب نوتروم رتکد هک یلاحرد

 زا شیب نياو دنتفریم هسردمهب هنسرگ مکشو هراپ یاهسابلاب شناک دوک «دوب هدرک تیرشب

 تامدخ زار وطچ هک دید یم | ریز ؛دادیم چنر ارگ رزب دنمشنادو فشاک نیا یرگید لماعره

 رتک د هک ۱۸۶۸ هیوناژ ۱۵ بشرد |دنهدیم اروا تامحز رجا و دننک يم یسانشردق وا
 دوخ فشک و ت تیثیح زا اجنآرد هک تفریم نیفلاخم نوناک فرطب دوخ ناجیلد اب نوتروم

 شتن واو دشزاب ناجیلد برد داتفا و تقر جیگ شرسو «دش تحارات یناهگ انروطب دنک عافد



۵۰ 

 دوب هدرم و هدش یزغم یزیرنوخ راچد «یناهگان روطب نوتروم رتکد «دیدرگ نیمزرب
 -یم هزرابمدوخ نانمشدو نیفلاخماب هک دوب مامت لاس۲۲ و تشاد لاس٩۴ کرم ماگنهرد

 .دومنیم عافد دوخزا یتخسرسابو درک

 یسک و درمو درک قد یتحارانو هصغرا ماجنارس بیترت نیدب نوترومرتکد مایلیو

 رد .تفر ناهج زا یزادگناح عضواب دوب هدرک یگشزپ ملاعهب ار تمدخ نیرتگرزب هک

 راختفا لادم هسزج یزیچ «دنتشادن یتسرپرس وازا سپ هکدوخ هداوناخ یارب هک یلاح

 ,دندوب هدرک تفلاخم نامر نآناگش زپهمه واهب لادم هس نیا ندادابو «دوب هتشا ذگن یقاب

 ح رشهب نم هک «تسا هدوب بیت رت نیمهب شیب و مک نیفشاک و نایعدسم رثکا یگدنز

 زین اررگید دنمشنادو گشزپ كي رابفسا عضو دیهدب هزاجا یلو مزادرپیمن اهنآ كياکي

 .تسا متسیب نرقرد نیلیسینپ فشاک تازرابم ناتساد نآو میوگب امش یارب

 نیلیسینب فشاک .تگدیملف رتک ۵ -۲۳

Hkار وا یاعدا سکچیه .دندرک یم کسبه ار تگدیملف رتک د  

 .تشادز رواب

 تباث تسناوت ات دیگذح ملع یایند اب مامت لاس ۱۴ تگنیملف رتک +

 .دنک یم دوبان ار ینوفع یاهبورکیم وا یفاشتک ا یوراد دنک
 نیب زا اراهبو رکیم روطچ وا نیلیسینب ه-ک دیدیم گدیملف رتک ۵+

 .د رک یمن رواب اروا یاعدا یسک یلو «دربیم

 «دوب ۱۹۲ ۲ توا مشش بش

 «ندنل «یرمنس» ناتسرامیب ناگشزپ

 «دایز ناجیهاب و تحاران یاههفایق اب
 هک دندوب یشیابزآ هجیتن راظتنا رد

 كيچيه دشیم ماجنا اهنآروضح رد
 یمن مه روصت دوخدزن یتح اهن آ زا

 مأوت تیقفوماب شیامزآ نیا هکدرک
 نیرتگرزب زا یکی فیدر ردو دشاب
 ناهج یملع خیرات یاه تیتفوم
 تفایتسد نیلس ینپ ربهاگشیاامز iiin .دیآرامشب

 رتکد هن وگچ هکدندیدیم «دندادیم ناکت سی e یاهرس هکیلاحرد اهنآ

 گنیملف رتکد «درک عورش اردوخ یگدنز گرزب شیامزآ «هلاس۱ «گنیملف_ردناسکلا
 دوس هتشاذگ نیلیسینپ ارنآ مان هک یسانشان یوراد زا دحاو ۱۵ ه هاب د اب ارد وخ گن رس

 نیا یرامیب .درکقیرزت دوب گرم لاحرد هکهلاس ۵۲ رامیب كيب ار وراد نیا و تخاسرپ-
 و تشادن دوجو نآهیلع یثوراد چیه عقوم نآرد هکدوب تنوفع یعون هلاس ۵۲ درم

 نامز ردو تاقوا نآرد ًاصوصخم هک دنشاب یرفن اهن ویلیم گ رمرظان یتسیابیم ناگشزپ



۱ 

 .دندرمیم مه هرخالاب دیدش یاهبتزا سپو دندشیم تنوفعراچد «كگنح

 رد بمب دنناس هجلاعمربخ دعیزور دنچ «درکاردوخ هزجعم كگنیبلف رتکد قیر زت
 یلصفم تالاقمو دندرک رشتنم هتسج رب و تشرد یاهرتیئاب !رنآو دیک رت ندنل یاههمانزور

 گنیملف فلاخم ناگشزپ همه هرخالاب و .دنتشو كگنیملن هدنهد ناکتو مهم فشک فا رطا
 ,دندروآ دورف ميظعترسوا لباقمرد

 تفلاخم لاس۳

 «تفگ یم گنیملف رتک د «درک یم یرازگساپسو لیلجتوازا ایند هک ماگنهنآ رد

 نم فشک زا فورعم گشزپ كی یتح ۲۸٩۱لاسرد یتعی لبق لاس هدراهچرد رگا
 دند رک یمن شنررسو هرخسم ارمو دتماخن رب تفلاخمب نماپ ناگشزپرگ او ؛درک یم تیامح

 -یمن زاب دوخ تاقیقحت زا ارمو دنتشاذگ یمن نم یاهراک خرچ یالبوچ اهنآلقاال رگ او
 تن وفع رثارب رفن اهنویلیمو دوب هدش فشک نیلیسینپ هک دوب لاس هدراهچ نونکا «دنششاد

 نيا ندش فلت لوئسم هک میوگب منا وتیم تآ رحهبو دند رپسیمن لاح لاس هدراهچ نیارد

 .دندرک یم هژرابم نماب نمزا تیامح ضومهب هک دنتس» یدارفازین اهن ویلیم
 فورعم دنمشئاد هروتساپ» یاههتنکهب بترم دوخ تاراهظا رد فگنیملف رتک د

 3:2اد راهظا هدوپ هدش وربور دوش نارامه تفلاخماب یتقو هک درک یم هراشا یوسنارف

 ابلاغ نادنمشناد و تسا هزات یاههدیاو راکفا ناتسروگ .ملع ناهج» :دوب
 راک رد ینیفشاک 9 دننک یم هفخ هفطنردو هتف رگ! رهزات یاهفشک 9 راکفا

 «دنزیخ رب هزرابمهب ملع یاینداب هک ,دنوشیم قفوم دوخ
 دوگ زا جراخ ناگشزپ لوقهب وا هکدوب نیا گنیملف رتکداب تفلاخم للعزا یکی

 رد اد شرمع همه هک ذوب یسانش بورکیم رد رتکد تشادن یراک نارامیب هجلاعماب «دوب

 اجنیا مه رد ار گنیملف رتکد یارجامرپ فشک ناتساد ًارابجا نم تسا هدنا رذگ هاگشیامزآ
 دیتسه دنمشناد نیا لصفمو بلاسج ناتساد بیقعتهب لیام امش رگا و «مهدیم همتاخ
 لاس هام رذآ ۱۵ هعمجو رذآدعمج ۱۷۱۷ و ۱۷۱۶ هرامش یکتفه تاعالطاهب دین اوتیم
 .دیپامن هعجا رم ۳

 هدن راگذ نیفلاخم

 فرص اردوخ یورین دص رد ٩۰ ناگشزپزا یخرب تداسحزا یهاگ آاب نم هکنيا اب
 یاهتفلاخم زورما هبات كلذعم «ماهدرک دوخ تاقیقعترد اهتغلاخم ناکماینیبشیپو یریگشیپ
 هک ميامنيم ینیب شیپ و تسا هدش فورعم یاهناتسزامیبو ناخشزپ یخ رب فرطزا یدایز
 یلو دئراد دوح و نیفلاخمرمع نایاپاتو تسا شیپرد یدایر یاهیتکشراک « اهتفلاخم مهزاب

 تیامح نم زا هکدناهدوب دایززین تین نسح اب و رکفتم و دنمشیدسنا نادرم هناتخبشوخ
 , دناهدومن

۱ 

 .دمآدهاوخ شیپ یئداوح هچ هدنیآ رد منیپات



۵۲ 

 تشذگ ل اس دص
 .میدرگ یمرب بلل م رس ءراپود الاس .میداتفارود رمسمرثک د ناتسا درا یمک

 یدالیم ۱۸۸۲ لاس رد هرخالابات دشک لوط یئانتعایب نیا لاس دصکم تدم

 هک درک تساوخرد هسنارف یمداکآ ءاضعا زا « وک راش د ماني یرگید هنمشن اد

 نیاو دننک نایب ملعنیا هزاب رد اردوخ هب رظف و دنهد دارف هعلاطم دروم اړ مزمن ونیسه

 زا یگید یکی عقاو رد هک اد ملع نیا دمآ رب ددصع رد ۲ هسارف یمداک آ هبترم

 یمداک آساسانودب تواضق ماجنارس .دسانشب تیمسررب دشابیم «مسیتهینام» یاههتشر

 مسيت هيام مولع تفرشیپ لاس دسکیپ یمسم فثکهب عجاد هدکشناد یاملع د هس اف
 .تخادنا سخأت هب تمسف نیا رد از

 مجنپ لصق هصالخ
 . دوب ءانتعایب مسی هینام هب تسن مهدزناش ىت ول ١
 . دنکیم رداص ار مسيت هبئاماب یگ دیسر ر وتسد مهدزناش یت ول -۲
 . دوشیم مسیت هیئام دوجو رکنم هسنارف مولع یمداک آ ۴
 . دنکیم یگدیسد مسی هیئام عوضومب همنارف مولع یمداک آ -۴
 . دن امزاب عب.رس تق رشیپ زا لاس دصکب مسی هینام مولع مه



 0 ۰ب۰بپبپبپبپص+۰<۰بچبچچ ن لصف |ح
 نا

 ۱ کا مشش

 زادعب مسیت هینام نیققا ومو نیفلاخم
 هسا رف یمداک آ هب رظن رودص

 .دیقع مزیت هیناسهب یسک رگا نیا زادعب یقیقحت و یملع عمجمشرا زگ هکنیاضحمب
 موفلح زا ینامداش دایرق دش رشتنم هسنارف

 دن دیک ساسحا اریذ «تساح ب یمسمنفلأخم

 رد : دناهدش سالخ مزیت هینامرش زا رگید هک
 پا یگاهدوارگ اهیشورفباتک و اههمانزور
 رها ار ملع عونلا بر هک دشیم هئخورف و
 اهزابهقحرب هنوگح هک دادیم شیامن و تخاسیم

 اد رمسم یهاگ و «تسا هدرک هبلغ اهناتالراشو

 (۱۲ لکش) .دندادیم ناشن رستفه یاهدژالکشب

 كي لثم ار ملع ع وثلا براهدوا رگ نیارد

 یاهنودرگ و هریاد هک دندوب هدیفک ابیذ هثشرف

 رسم شلباقم و هتفرگ اد شرس فارطا دون زا
 دارف دندوب شوک زارد لکمب هک یتنادرگ اش و

 . دندرکیم دایتخا

 ددباپدالابد لکشب اد ملع غ وثلا بدایو
 وریسم هچلاعع دالات . هفعاص اب هک دندروآیم

 دوخو هدیناذوس و هر مهرد اد وا :هکاب»

 .دیامنیم دایتخا رارق دوبناطیشلکشب هک ی مسم
 دن دن | وخیمیدی دج فینصت اههج وک ددلافطا

 : دوب دارقنیا زا شنومشم هک
 زاوداد تسد زا ار دوخ هولج مسیت هینام»

 . دیدرگ نالطبهب موکحم . یمداکآفرط

 «.تسارتهلبا شوگ نارد زا هشاب هتشاد

 حیشوتب یملع عمجم شرازگ هکنیا ذادمب
 دشيم دوصت هتفه دنچ ات دیسد هناکولم
 دارف شی رطا تخئیاپ نیوذآ هک روطنابع رمسم

 دارف زین سیدایزا هک دش ههاوخ راجات درک

 یئول یاضماب شدازگ نیا هکنیمه ی
 یدالیع» ۷۸۴ لاس هیسرهسن ارف هاشداب مهد زناش

 یلاس دنج زا شیپ نایوسنارف هک دوب یناسمذو
 زونه هجرگ و دننشادن هسنارف ریبک بالقناهب
 فرطنیاهبیتدمذا اما . دوب هدشن خ ورشبالقنا

 نیمهب ودیدرگیم هدامآ بالقنا یارب مدرم زغم
 .دندادیمن یتیمها هناک ولم ياضماو نامرفب تهج

 فرطذا هک شرازگ نیا رگ!

 0 نرق كي.دوب «دش هیهت یفیفحتو

 هسنارفهاشداپ مهدراهچ یگ ولیاضمابو دشیمهیهت

 تّأرج سکچیه هلیس ریه «باشتآ »هب ا

 ۱ مهد زن اشیئول اما ؛ دیامن یچیب رس نآ زاهک تش

 ` مدرم مقومنیا ردو تشاد قرف مهدراهچ ۳

 نمهب و فید وبن لئاف مارتحا هاش نامرف یارب

 نادادفرط زا یدایز هدع هک دیشکذ یلوط تهج



۴ 

 ي اج رسا

 - و بب نهار

 اروا هک هما رف یملع یمداگ آرد تکشزادب رمس زا یروتاکی راک -۱۳لکش

 ۱ دهدیم ناش رس تفح يل اهدا و الویه لکشب

 : ۳ 1 وا تیامحب هندوب فلثخم تاتبط وزج هک رمسم

 ۱ نويل هدکشناد سیئد عافد ۱ دارموداتسا هلرب اد یگ دزب هزدایمو دنتساخررب

 نويل یحارج هدکشناد سیئد «اوفترب» دايس تالاقمو اههلاسرو ؛ دندومن زاغ دوخ

 هلام نمض دوب هسنارف هک دزب ناحارج زا هک مامت هج رگ و هنتشون فاثخم تالجمو دیارجدد

 ٠ + تشون یلصفم دوبن شومو نیذوو قیمع لئاسد و تالاقم نیا
 تفلاخمیلیخ رمسم یوادت بولسااپ هج رگ دشیمهتشوت تریسب یودذا هکاهنآ زا یضعباما
 یارب وا هک تسا ملسم هتکن نیا اما « دننکیم . درکیم ریث ات دایسب یکفلادونم هقیطدد



 ار يا هک هلارف یملع شاک رد یو تسشش زآ دعب رغم رثآ ی روت اکی راک ۴ لکش

 دهد ناش شوگ زا رد لغشب

 .تساهد رک ادیپیرث ومهلیسو یبسعشایمآ هجلاعم

 شارما نیاهجلاعم یارب نوتکاتام هکیتردوسدد

 شارمادنهاوخیما ناتشزپ ميتشادن یلگاسو چیه

 4 رحم ياهورادو مرگ و درس بآ اب اد یبصع
 اهوراد نیا هکیت دوصرد , دننک هچلاعه نکسمو

 رمسم یوادت بولسا اما :دوشیمن روم هجوچیهب

 ,دشخب یم هجینن دمددنس یه

 ۱ س داد,یالک وزا یکی, عافد ۱

 سسم هداپدد سیداپ عفادم یالک هزایکی
 قیقحت دومأم هک ینادنمشناد» دسیونیم روطنپا

 داربا هناهدش رمسم دیدج فشک و هیرظن دد

 دوخ فشک تلعو ساسا زا رمسم هک دن ریگیم

 مذال هتکن نیاب هجوت لو ؛ تسا عالطا نودب
 یئاغو یلصا تلعب میاهتسناوتن زونهامهک دشابیم

 دوخ مشچب ام «ميرببیپ ناهج نیادد زیچ چیه
 هبترم نیلوا یارب « یمسم هک مينکيم ءدهاشم

 ناسنا كب دوحو هک درک تباث سوسحم یز رطب

 روم وا ع ونبه دوجو رد یدامیب هجلاعم یارب

 نکممهک تسایگ دزب فشک .فاشتک | نیاو تسا

 . دشاب هتثاد دایز یلیخ داثآ هدنیآ رد تسا

 یقأب یمسم یارب داختفا نیا نم هدیتعهب
 دشابیم تفیمح نیا فشک وا هک دنام دهاوخ

 یتلود چیه و قیفحت نویسیمک چیه تفلاخم و
 «.دنک بلس وا زا اد راختفا نیا دناوتیمن



۶ 

 یمداک آءاضعازا یکی تقفا وم

 مسیف هیئام اب

 هرظتنم ریغقافتا « نابرح نیاشک اشک رد

 ددو دادیود ( یمداک آیا رب داوگ ان) يرا وگ liو

 عمجمشرازگ اب هاضعاذایکیهسن ا رفیمداک آ دوخ

 سحش نیاو تشادن تقفاوم قیقحت نوپسک و

 . دوب فورعم یانش هایگ «ویسوژ»

 اد مسيت هینام « هاشرمالا بسحدک «ویسوژ»

 هداددا رف یسدرب ددومنویسمک یاضعا ریاسلثم

 هب و دومن یرتدایذ تقد نانآ فالخری,, دوب

 نیا «هنددوخت رب نا رگید هک «ددوخ رب یعوضوم
 هجره تقداب ء رمع مامتدد هک ؛ سانش هایگ درم
 ار تاتابن یاههشید و اههناوجو اهلگ . رتمامت
 هک دوب هدرک تداع و دادیم رارق یسدرپ ددوم

 هینام تلع هک درک ساسحا .دشاب قیمع هداومه

 تسا ملسم هنکن نیا «دشاب دهاوخیم هج ره مسيت

 رد هک دراد دوج و یصوصخم یورین هرخالاب هک

 هحلامم اداهنآ و دوشیم عقاو رث وم نادامیب

 . دئکیم

 دوخ ناداکمه ریظن «ویسوژ» هچرسگ
 اما هنک سملای و دنییه» ادورین نیا تسناوئیمن

 نادامیب و رمسم نیب هک درک تباثواب ایاضققطنم
 هک تسه .... یلماع ....یاهوق ....یزیج وا

 لقتنم نادامیبهب و ,دریگیم همشچرس رمسم زا
 .ددرگیم اهن آ یدامیب نامدد بجوم و دوشیم

 اد لماع نیا تیهام تسناوتیبن «ویسو»

 ای ویسیطانغم یو رین ایآ و تسیجهک دیامن نییعت

 اما ؟تسا یرگید زیجایو یکی رتکلاایو یحود
 سسذاهک ,دداد دوجو یگورین هرخالاب تفگیم

 نیا نادنیشتاد هفیظو و دوشیم لقتنم نارامیپهب
 هندرگ ورین نیا رکنم ًافلطم هکنیا یاجب دوب
 تسین یرگید زیح لایخو رگفزج هک دنیوگب و
 رد هعلاطم یارب ءار هک دنیامن لوبق ارن | دوجو
 . دشایزاب هدنیآ

 ویسوژ لثم یدرم فرطزا هی رظن نیاداهظا
 توقد اب یلیخو تشاد شزرا یلیخرمسم یارب

 قیقحت ممجم یآرەب ًانیع هکیروطب داد بلق
 هعجارم ناملراپهب هبت رم نياو « درکارتعا
 ین ام یسدرب نمشدد قيقحتنوسیمک تفگ ودرک

 یتاشیفحت و تالاوئس هجوچیهب نم زا ؛ مزیت
 هدرک قیقحت نمذا تسیابیم هکیتدوسرد .دومنن
 یرگیدنویسپمک هک منکیم اضاقتنیارب انب و دشاب
 .ددرگ لیکشتغ وضومنیا قیقحت یارب

 دداصاددوخ یاد نوح هسنارفیمداک آ اما

 ماجنا اددوخ هفیظو هک درگیمدوصت دوب هدرک
 نیااذل تسا هتشادرب اپ شیب زا ادلکشمنیاو هداد

 سم یاضاعغت لایق ردو تسناد دئاز اد حب

 . دومن توکس
 دمآ شیب هدنداگن یارب الاب تافئا هیبش

 هدابدد یتاشیامذآ هدنداگن ذا دوب هدش دارق

 یاهناتسدامیب ذا یکی رد مزیتونپیه تایلمع
 شیامذآ نم زا هک ینویسپمک « دیآلمعب مظعم

 رس رتکد كيو دیهپس رتک د كي لماش « درکیم
 یاهناتسدامیبیاسدزارفن تسیپ دودحددورکشل

 نامه هدهبب نویسیمک تسایدو « دندوب تختیاپ
 ود دودحرد تاشیامذآ نیا ؛ دوب دبهیس رتکد

 یف رعم یاهدع هادتبا رد : دیماجتا لوطب هام

 تاجردهک اد یناسک هدد نآ ناپمزانمو دندشیم

 مزیت ونپیهو باختنا دنتشادیرتشیب یریذپ رثأت
 یلاعرایس تاشیامزآ و لحا ره مامت هک مد رگیم

 سیگد دشیم یط شخبثیاضد و زیگنازاصجعا و

 دادن تبحصو حیرشت و فیت هذاجا نویسیمک
 فرحوعدوثت لکشب هفدوبن ضاح مالک كب یتح
 یلو دنتشاد قح یدودحات دیاش دن وئشب نمذا

 ددوخیمتدردب فرج هک دندوبدغتعم اریذ ,دایزهن

 لبعد هدهاشعب جایتحا و هناهدینش دایز فرح
 لماک دوطب هدنیآ دد هعقاو نیا ناپرج . دن داد

 . دش ههاوخ نایب هئاگ ادج باثک رد لسفمو

 زا هک اد یصخش رخآ تاسلجدد هرخالاب

 رد ذوب هد رگ تفرس وراد یرادعم یاهناخ وراد

 نیا « میامن مزیتونپبه هک دنتشاذگ نم داینخا
 هک دوسب قفاوم هن و دوب ریذپ نیقلتهن ناب رس
 مزیت وتپیه هکدوبمولعم هجیتن ؛ دوش مزیتونپیه



۳ 

 هناسهساخشا یخرب هک متفگ یتقو .دشدهآوخن

 دارصا؛دن وشیمن مزیتونپیه دوخلیم فالخ رپ هک
 یتامدقم شیامذآ ؛ میامن شیامذآ هک دندرک

 مزیتونپیه خش نيا هک متفگ نم و دش ماجنا
 دوشیمن مزین وئییه لوا هسلج رد لقا لای د وشیمن

 اد ناشیا امش الاح» تفگ نوپسیمک سیگد یلو

 تبحصب مورش یتفد «دوشب دیاش نک مزیتونبیه
 مزیت وتییههبعجاد دوب دارف دنتفگ ناشیا مدرک

 . دوشن ینارثخس

 هک دندرکیم روصت نویسیمک نیا یاشعا ۱

 هک دن درکیهرکفدتسامزیتهینام نامهمزیتونییه
 هیبشی ورین هدننک مزیتونپیه یاهتسدواهمشچرد
 رۇم همهدد دناوتیم هک دداد دوجو سیطانفم

 دوب نیا نویسمک یئاهن رظ داهغا اریز ؛ دوش

 هکیلاحرد« تسا فیعضنم مزیتونپیه یورینهک
 هر رظن رشاح لاح رد مزیت ونپیه کورین هی رطظن

 فسأاتم ؛تسا دودرمو هنهک هدوب لیقلاس +

 متفرگیمدارق یناکشزپ شیامزآ دروم نمهک مدوب

 عجاد یلو دندوپ داتسا هتپلا دوخ هفرحرد هک
 س :یصصحت هن دشت اد یتاعلاطمهن زین ونییهاب
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 دنتشادن ارم شیاسذآ تیحالص نویسیمک نیا
 هک دندوب داّتسا رگنهآ یاهدع دننابم تسرد

 یراجن شیامزآ رگید رقنکب زا الثع دنتسا وخیم

 تیحالص رگتهآ هک دوطنامههک تسامولمدنیامن
 ناکشزپ زا هدع نآ درادن اد راجن زا شیامذآ
 ار نمذا شیامذآ تیحالص مه دنمشنادو مرتحم

 كش زیناود یاهدع لقال هکنیا رگم , دنتشادن

 . دتشاب واکناورو

 هی رظن اب رد نم ةدبقع
 هست! رف یملع یمداک ۲

 هدایدد هسنارفیملع قیعحت نویسمک هب رطظن

 یلو ١ دوب حیحسص م زیتهینام لابس «دوبن

 رگیدتلعدتتسا وخن هک دوب نیانویسمک نیاهابتشا

 دنیامنقیفحت ویسدرب ادناداهیب ندشمزیتونپیه
 دیاقعندش مزیت ونییه تلع هراب رد نضاح لاحرد

 اهنآ زا یدادعت هک , دداددوج و یدایسپ و ددعتم

 دیهاوخهعلاطم «م رزین وتییش تیهام»د ثحیمرد از

 . دومرف

 مشش لصف هصالخ

 دون هراب دد هسنا رف یقبقحت و یملع عمجم شزازگ راشتنا زادعب ا

 تاقط زا یاهدع زین تس نامهب « دندش رت داد ز رمسم نیفلاخم مری هبئام

 کر زب ناحا رج زا هک «اوغن رب» مانب نوبل یحا رج هدکشناد سیئد ۲

 . درک تیامح رمسم زا یلصفم هلاقم نمض دوب هسنا رف

 :دی وکیمو هد رک تیامح رمسم زا سراب عفادم یالک وزا یکی ۴

 داختفانب | دنا وتیمن یتلود چیهوقبقحت نوبسیمک چیه تفلاخم ...»
 «.... لنگ بلس يا زا اد

 فو رعم سانش هایگ «ویسوز» مانب هنا رف یمداک ۲ ءاضعا زا یکی ۴
 بنام تردق مشچاب ميناوتیمن ام هچ رگا» : دنکیم عافد رمسم زا روطنبا
  نادامیب هب رمسم زا هک دراد دوجد یگو ری هرخالاب یلو « مينیپهب اد مزیت
 ۲۰.۰۰ ۵ وشیم لقتخم



 کا متفه لصف ج
 رمسم راک نایاب

 اجنیاب هک تقو رمسم یگ هنذ تشون رس
 | ریز .دوشیم زیگناتربع مه و دوآ رثأت دسریم

 تشادن یدورپعون و یکیث زج یدصق هک رمسم .

 تمدخ مه و قلخ هب تمنخ شروظنم ًاتقاو و

 و ءرافتتمریغ بقاوع داتفرگ دوب ملع تفرشیپ هب
 ارنآ دوصت هحوچیهب دیاش هک دش یراوگ ائ

 یشی رطابیبطنیا :هسیونیم كياوست نفتشا
 یوادتبولسا یوجتسج رد وگتسار ودنبت واس

 اد یبصع یدامیب هب نایالتبم هک دوب یدیدج
 دادفرط تشم ٹی یلو «دیامن هجلاعم تعرسب

 ذرطنیا فا رطا دد رورپلایخ نادي رمو لماج
 دند رک هفلابسو هنتخادنا هار دای رفو داد هجلاعم

 دوب سمسم انامه سیتهینام فشاک هکنیاب رظن و
 ادیب لاهج یاهداک رثا رب هک یحاضتفا و بیعرره
 ًاقالخا وا و دندادیم تبسن رمسمهب ارن آ ؛دشیم
 .دشیع هتخانش لوُئسم

 دایرف و درکیم عافد دوخذا دحج رش سمسم

 ‹تسیندوطنیا نمیوادت بولساو هر رت هک د ریه

 مدرم تشم كي لامعا و یزایهقح لوتسم نم و .
 هک «مسیرمس» اما « متسیف نادات اي و ناتالراش

 ادیلصا هب رن دوب هدش رمسم هبررظث دب هخسن

 . دوب هدر: نیبذآ

 و ء بصعتم نا دنمشناد هک ار یتموصح

 ۰ دننکب سمسم هیلع دنتسناوتن اپودا یاهیمداکآ
 رب » قادسمپ و دندرک رمسم لهاج نادادفرط
 ار ےگ ر زب درم نیا «تسود ناداټ دن زیم تئیمز

 یتدمات و رمع نایاپات سپ نآذا و هندومن ماندب
 و اهناتالداش و اهزابهقفح دامش رد یک رمذا دعب

 .دشیم بوصحم اهرریگلاف
 لاهج بصعت لابقرد ,لاسدتچ تدم رمسم

 اما درک غافد دوخزا نادان نادیرم ترارح و

 رب نادان نادي رمزارقن اهرا زههنازور تامایتشا

 یوهایهنایمردو درکیم هبلغ یوهنالقاعلالدتسا

 نارگید یذابهقحو یزاسرهاظ و لهاجنادیرم

 .دینشت ادداتسا یادس سکچیه

 هکلر  ربسم نیفلاحم اهنت هن سہ نآ زا

 دعتعم اریذ ۰ دندش نمشد یو اب مه وا نادهرم

 دیبا اداهن آ یاهیزابهقح دياب رمسم هک دئد وب

 دوب رشاح رمسم هکیتدوص رد دیامن لیجست و

 . هنکب اد داکنیآ



۵٩ 7 

 ریسک بالقنا زاغآ ریث ان

 مس رمسم رب هسنا رف

 زا نمشد و تسود هک لاوحا نیا لالخرد

 رمساپ زیث اند ثداوح دندین ادرگ رپ ود رمسم
 زاغآ هسنارف ریبک بالقنا اریذ . درک تفلاخم
 دوپ هدیشک هک یتامحذ و رمسم هعقدکیو دیدرگ

 ۱ .دش هدرپس یشومآ رف هتوب هب
 دوب دیدش یددهب تالاق أ زا یشاف نآ رحب

 عاعشلا تحت ار میت هینام ذا یشان نارحب هک

 یدرف یاوادم لوصا نیرتهب مدرم و , داددارق

 : هنتس اد نیت ویگ ذا دادمتسا رد اد یامتجا و

 هلند كي رد هاگتسد نیا هغیت هک دندیدیم ارز

 ۱ .درپیم نیبذا اد یحود و یمسج مالآ

 ؛ ماکح و ءارما و ناگ دازهاش ریگید

 یاربدوخ گ رزب یاهخاک رد هک هنتشادن تصرف

 لیکشت ین الوط تاسلج مزیت هینام ملعت و میلعت
 دید رگ لیطعت مزیتهینام تاسلج اهنتهن و دنهدب
 دوبتاسلح نیا دافتنا لحمهک مه یناهخاک هکلب

 . دش ناربو

 ءارما و ناگ دازهاش هک , تشذگ هدود نآ
 مسيت هینامیث رمان هزومررم جاومازاهدافتسا رگفرد

 یرکفچیه دش عو رش بالقن اهکشیاذاسپ و دندوب
 نوخ هیت زا اد دوخ ناج هکنیا زج دنتشادن

 .دنهد تاجن نیتویگ ماشآ

 و نش تولخ رمسم ناتسرامیب یدوزب

 رس ای و دندرک نطو یالج وا نادامیب نیرخآ
 بالعنا تلادع میلست . نیتویگ هنیت ںیز دد اد

 ناکشزپ ذارفن دنچزین مقوم نامهدد .دند
 ناهاوخ یدازآ اب تفلاخم مرجب ؛ یجداخ
 . دندش مادعا هسنارف

 er IF ED + شش + شد دم رس مس

 ۱ هسا رف بالقنا نادیمزآ رمسم ۱

 ۱ دنکیم دا رف ۱
E ° ¢جد  E٩ و  + SD ¢ + Gib 

 ؛تخادنا یکفب تخس اد یمسم ع وضومنیا

 رکیپهب ادرس هکیئاههتشرمقومنینچ رد تسن ادو

 فیعضوتسس یلیخ دیامنیم لسو یجراخ رفنکی
 زا ار دوخ میلگ هک ت سا یسک ت آ لقاع و تسا

 رد اد میلک ای د دنک رارف و دشک نوریب بآ

 .درب ددب تمالس ناح و دراذگب بآ

 مس :یدزایم ۲ لاسرد هک دوب نیا

 نوییالعنا و سیداپ .دوب هدشهتسکشرو یلکیهک

 .دشحداخ رهش نآ ذا و تشاذگ دوخ لاحبارنآ

 رمع زا لاس تشه و هاجنپ مقوس نیا رد

 وا ناهگ ان ۰ تداوح ناب رج و تشذگیم رمسم

 یسک رگید . دوب هدرک تخبدب و تعاضبیپ اد
 ‹ دنک یدادیرخ اد رمسم ماتم هک دشیمن ادیپ

 كشزپ نیا یارب سکچیه . هتشذگ فالخ رب و
 دوبت صوصحم مارتحا و غوبن هب لئاق یشیرطا
 مایا و دورب اجکب هک تسنادیمن .هکنیا رتدب و

 میمصت هرخالاب ؛دنادذگب اجک رد ادرمع رخآ
 دایتخا تنوکس یارب اد نیو رهش هک تفرگ
 ددرمسم هک یخیدائزا لاس هدزناب تدم ؛دیامن

 وا قباس نانمشد و هتشذگ درکیم یگ دنذ نیو

 رمسم و ؛ دئدوب هدش قرثتم اب و هدرم ًامومع

 تمجا رمنپ وب تسا نکممنونک | هک درکیمرکف
 یگ دنز ادص ورس نودب ؛ یسخش هناح رد و

 یصوسح ناتمشد رگ ا + هکنیاذا لفاش « دنک

 دن |هنفدنیب زا دنشاب نادنمشن ادو ناعشزی هک , وا

 .تسایقاپ شیرطا یدوطاریما سیلی ضوعرد

 «نی.ود وخ ها دا زهب رمسم تشک زاب

 سسه ۱۷۹۳ لاس رپماتیس مهدراهچ زور

 یصخشهناخرد هک دید رگ ممصم و دش نیو دراو

 دوب هدومن كرت ارنآ لبق لاس هدزناپ هک دوخ
 نارسفا ذا یکی هلسافالسب اما . دهلک تنوکس

 لحم سوصخ رد و دمآ سم هثاخب سیلپ هزادا

 یسدربذآسپ و تساوخحیضوت واذا قباستماقا

 نیورهشدد رمسم تمافااب سیلپ وایساپس قیاوس

 تست اد یشی رطا كشزپ سپ نآذا و دومنتقفاوم

 زمسمودنک یگ دنذ شی رطا تختیاپدد دنا ونیمهک
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 س ہہ سس تماس سس سس سس

 گ رزب شیوخ یانکس یا رب اد دوخ خاک نوح

 هب موسوم یمناسخ هدازهاش هب ارئآ فسث دید
 دعي زور دنح . داد هداجا « اگازنوگ سن رپ »

 هناس نآ رد «اگ ازن وگ همناخ هدازهاش هکنیازا

 یاریهک تسناد مزال بسم درک دایثخا تن وکس

 و دنک تاقالم دوج رج اًت اب تک ارن تبیاعر

 عجاداعیط دوبدهآ هستارفذا رمسه هکنیاب رفت

 دش تبخیر روشک نآ ماضدا و هسنارف بالقنا هب

 تشمثكي : اد هسنارف نویبالقنا مناخ هدازهاش و

 .دیهان رک ثداغ و لذر مدرم

 دوبیمهف زیچ درم «رخالاب هک .رمس اما
 ؛دنتسین لذد هسنارفناهاوخید!ز] هک تسنادیمو

 تاجن دادبتسا دیف زا ار دوخ دتهاوخیم هکلب

 ده آ رب مناخ هدا زهاش هاتشا مفر ددص رد نئهد

 رگندافو لذر صاخشانیاو تسیث دوطنیا تفگ و

 یتایحقوقح نیرتسدقم یارب هکلب . هنشابیمن
 .دننکیم هژدابم دشاب یدازآ قح هک ناشدوخ

 هدازهاش تريح بج وم یدوط فرح نیا

 تفگن یزیچ رگید هک دش یشیرطا هبتسم مئاخ
 ردا رد زن نا ودناود < شش ج راځ رمسم هکنیمهو

 و تفد تشاد یماقم تلود ناسمژاس رد هک دوخ
 زد هک دیاهتسشن هج تفگ و درک ینلع ارع وضوم

 یبالقنا ینعی «نبوک اژدرفنکی نیورهش زک رم
 تبسا بی رعنع و هدي زگ ینکس ؛ سا رف هشت ] ود

 .دورب داب رب شی رطا یدوطا ریما تحت و جانهک

 تفدسیلب ریذو دزن هنابش فوصوم ددا رب

 ضرعب اد عوضوم تقو لوا ادرف سیلپ یزو و
 هلصاقالب شی رطا زوطا رپما « دیناسد دوطآ رپما

 زا و دوش لیکشت یقیقحت نویسیمک داد روتسد

 بالقن ارد رمسم فیقوت

 مفا رف ریسک
 ےک توک ی وک ی ہوں ی وک ۶

 دن درک فیقوت ںیماون هدجیهژور اد رمسم

 هدازهاش هب اد دوخ تاداهظا و داد یفثم خساپ

 راجان سیلپ و دش کنم «اگازن وگ » مناخ

 هناک ولم دوضحب نومضم نیاب یترپاد دید

 ؛دمآ لمعب رمسیاقآ زاهک یتاقیقحت نمض»

 دوخ یبلط بوشآ تاراهظتا دشن رضاح یو
 یتاداهظا نینج هک تفگیم ًادجو هتک قیدصت ار

 چیه هلیسوب ناوتیمن «یلک دوطب و تسا هدرکن
 تشاد هاگن فیقوترد اروا نوناق نیزاومزا كب

 اروا هک هیئامرف رما هک تنبأ رک اج هدیفع اذل

 ذا رگید هک دن ریگب لوق وا زا اهتثم «دننک دازآ

 «.دنکن تا داهطا نیا

 دعب شی رطا دوطارپما اوسنارق ترضحیلعا
 شک د دومرق رما دناوخ ار تریاد هکنیا زا

 تسا هتفگ وا دوج نوج و هننک دا ذآ ار روسه

 رد و دو رپ دوح یلصا نطومەي دهاوخیم هک

 هک هنیامن هجوت اذل دنک رایتخا تنوکس اجنآ

 مهیتفو ات و دنک تمیزع اجنیا ذا رتدوز هجره

 تینما فلاخم هک یلامعا درگ تس اجئیارد هک

 ایآ هک تسین مولعم .ددرگن دشابیم تاماظتنا و

 تفگیم دوطا ریما هک دوطنامه « رمسم رٽک د

 . هن اي دو رب دوخ یلصا نطوم هب هک تساوخیم

 نیو سیلپ رما نیا رودص لاح ره رد یلو

 هک دومین طابنتسا دوطنیا ًاعبط و درک نارگت ار

 شی رطاذا ادرمسم هک ددادلیمشی رطادوطا ریما

 رد مه رمسم رتکد فیقوت «هدالعب .دننکجارخا

 نادیرم و ناتسود و دوبن ساکعنا نودب «نیود

 ثندادیمدارق شهوکن دروم ادسیلپ ییذو ًانلعوا

 تاعلاطمزج هک اد دازآیب هنمغنادكي ارج هک

 .دنزادنایم نادن زب دادن یدوظنم یملع

 رتک د ینأب رهش هدادا یتقو هک دوب نیا
 یارحا مورل زا رظن مطع «درگداذآ اد یمسم

 رمسم رثک د ادایم هک دوب كانمیب دوطارپما مکبح

 ارج هک « دیامن تیاکش و هنک شا رتعاب عورش

 .دناهدرک فیقوت ادوا ءانگ نودب

 جارخا لئاسوینامنپ یزرطب و هلجعاب اذل
 هداداو هندومن مهارف شیرظاژا اد یمسم رتکد
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 دیعبت نیا نتشاد هاگن ناهثپ دد يدوط سیلپ
 «مینونرف كيزادمب ًامرقت هک داد ج رخب تراهم
 دیعبت شیرطا زا اد رمسم هن وگچ هک مینادیمن ام

 .دندومن
 شی رطازا وا جارحا هک میداد مالطا یلو

 تیاضد نیرق اد یمسد یاملع رگید هبترم كی
 یا رب هیت رمئیاهک دن دش شمطم هکن ]هصالخ ؛درک

 .دناهدیدرگ سالخ رمسم رتک د رشزا هشیمه
 تسن ایمن رگید هبترم نیا رمسم هداچیپ

 ؟دورپ اجک هک
 زا اددوخ یگاداد هسا رف بالتنادد رمسم

 زادمب رگ | د تشادف زیچ چیه و دوب «داد تسد

 دوخیلصا نطومهب تساوخیمشی رطاذا جارخا
 سیلیزین اجنآ دد هک تسنادیم دورب «ساتسنک د
 تشاددها وخن رب وا زا تسدشب رطا یدوطارپما

 هسنا رفب ًاعط و دوب دهاوخوا سوساج هداومهو
 .دسرب لثقب دوب نکمم اریذ دورب تسناوئپمث زین

 زاغآ اپورا دد یگ دزب گنج . رتدب نآ زا
 هداتفارگبدکی ناجب فلتحم للمو دوب هدیدرگ
 ومد و یداذآ زا یرادفرط ناونع هب د دندوب
 دصاقم يارب اعم و هتشذگ لوسا ای و یسارک
 .دنتخي ریه اد مه نوخ ؛یدامدیشرا

 دوپ هتشاذگ تل وهک لح رمەب مدق هک , رمسم

 هدوسآ تن وکس لحم هکنیازج تساوخیمنیزیچ
 واب مه نانهمقل كی و هشاب هتشاد یئادص نودبو

 د دهد همادا دوخ تاملاطم هب دناوتب و :تسرب

 هک یگ درب فقک تیهامب رتشیپب د رتهب اد مدرم

 (۱)تفد سيئ وس هب رمسم

 دوشکب هک تفرگ میمصت رمسم نیارب انب
 همیط هاگهانب زورما و هتشذگ رد هک سیئوس

 سعهیعب د دورب دشابیم و هدوباپ ورا یکفلادونم <
 .دنادذگم سی وسرد ء«بوشآ رب فایند نآ رد ار

 «دلفن آ و رفد تلایا تابصقذا یکیرد رمسم

 ؛تبایطهلیسوب و د رک هیهتیاهناخ سی وسرد عقاد

 تسيب تدم «دمآ رب دوخ شاممو لیصحت ددسرد
 یگدنزیماتمک اب هابصق نآ رد مسه رتکد :لاس

 تماق دنلب گشزپ نیا. هک تسنادن یسک و درک
 ناوتنآ اوسنارف» نامه «دداد دیفس یاهوم هک
 دندمشیمزی زع ادوا دوج هناهاشدایتسا ؛ رمسم

 كيك دند رکيم رخف اپددا یابجن نیرتگ دزبو
 واهیمداک آ و :دننک توعد دوخ هناخب اروا بش

 عجاریردقب و دند کیم مایقوا هیلع اههدکشناد
 رد هک دنتشون هلاسد و باتک وا فشک و هی رلنثب
 .درتلو» یتح یو نیرصاعم زا كيچيه صوصخ
 .دشن هتشون هلاسد و باتک ردقتیا مه ءوسور

 «دلفنآ ورف» تلایا یناتسهوک هبصق نآ دد

 انشآ وا قب اوس هب ۳ تخانشیمن ار یمسم یسک

 ار مدرم الومعم هک مه هناختسب نانک راک و د وین

 كشزپ نیا هک هندوبن هجوتم دنساتشیم بوخ
 ای ورآ هراقدد وا مانهک تسا نسم نامه یئاتسور

 .دوب هدش ماع و ساخ دوهشم کی رمآ و

 .تسایتحب دب و یتخب كی .ناسنآا تافس و

 دوخ تورث د تداعس ةرود رد هک رمسم

 عضاوتم و اعدآ نودب و برشم شوخ هراومه

 تام تفو جیه + زین یماتمگ رود رد و دوب

 ددمزد زگ ره و , دادن تسد زا ار شمادآ 3

 هجوت و رظن غیلبت و رهاطت هلیسوب هک دماین رب
 .دنک بلج دوخ فرلعب ار مدرم

 زا ناتسودزا رفندنح « رمع نایاپرد یتفد
 و دنک ترفاسم ییداپ هب هک دندرک یشهاوخ وا

 هجلاحم هب ع ورش و دیاشگب اد دوخ نائسدامیپ

 لوبقذا یمسم ... دنک ناد رگ اش میلعتد نادامیب
 هئسخ هزدابمزا اریذ درک غانتما نانآ شهاوخ

 .دوب هدیدرگ داتسم ینیمن هشوگب دیاش و هدش

 :تفگ ناتسود ياسأمت با وجرد نسف
 ل س ر ےس ا سس

 .كياوستنفتشا هتشون مسيت هينام فثاک باتک زا لقت -۱



 فو

 میامنهاگ [!ر مدرم مشاب هتسنا وتن نم یگ و

 هدافتسا نم هب رظن ذا ناشدوخ حلاسم یارب هک

 هنیظد هک مراد رطاختیاضد ردقنیا القا ,دننک
 ؟۰ماءهداد مات ا اردوخ

 :شیوخ یاوزنا هشوگ نامهدد , رمسم اما
 کنيا نودب و دادیم همادا قیقحت و هعلاطم هب

 دننک یهحوت وا یوسب نایفارطا هکدشاب لیام
 .دوبن غ داف هنلاطم و رک زا

 فشک و هی رظن هک ,درکیم ینیب شیپ دیاش

 اتو «دنک ادیب هعسوت شک رمذادعب دياب وا یملع

 وا فاڅئکا و هبرظ , هنکن توف وا هکیتفو
 .دش دهاوشن دوخ یعقاو یانعم هب 'هدنز

 تاداختفاو ,یرهاظیاهیزوریپ رگ ا یلو
 زا ؛ دوش شوماخ هکیعمش یئانشدد لثم یویند

 طورشم , هیرظن و رکف كی ضوعدد دوریم نیب
 .تفد دهاوخن نیبذا دشاب هتسجررب هکنیارپ

 هتسج رب هیرظن و رکف كي دنب هکنیبه
 ان طثارش اب یدیدم تدم هناوتیم دش هدناشفا

 :دنادنگب ادناتسمز لسفو .دروایب ماود غاسم

 .دیامن ومن و شرو دن زد هناوجناهگ انسپس هک

 ياهگنح نآ هلاند رد و هسنا رک بالقنا

 و , دش رمسم یکنسکشدو بجوسم « نوئلپاف
 و ناتسود کاو .. .دیدرگ لیطعت واناتسدامیب

 قرفتمایو دندریس ناجح نیت ویگ ریذ یونادیرم
 یملع فشک و هیرظن دذب هک . .« یئوگ دندش

 ریاس و نوئلپان شترا ناروتس مس ریز ردرمسم
 .تفد نیب ذا یلکب اپورا نایهاپس

 اهیالقنا و ,یلاوتم یاهگنج دوجواب یلو
 هکنیا نودب ... هر رب تالوحت و تآرییغت و

 و هی رظن ... دشاب هجوتم و دنادب رمسم دوح

 همادا دوخ ومن و شردب یناهنپ وا یملع فشک
 و رهاظت نودب .نادنیقن اد ذا یفندنج و دادیم

 وا یملع فشک و هیرظن یود لاجنج و وهایه
 .دندرکیم راک

 هک ؛ تسا نیا کنج صاوخذا یکی اریذ

 دارف یارب هک « دنکیم داداو اد یاسح دارفا

 اهن آهکیزیچ نتفاییارب ای و گنج میاجف زا

 تایونعمب 4 لش تن نیکست عیاجف نآ ابقرد ار

 .دنبامنیع هحوت رثدایز

 هکیماگنه و گنج هح وبحب رد هک «صدیمش داور/

 لوتشع دندوب هددوآ موجه وا هناخب نازابرس

 و ... تسا لي نیازا دوب یسدته روص میس رت

 یللملانیب گنحهح وجب رد هک نیشن ها نینحمه

 نیاذا درک مالعا و فشک ار دوخ هی رظن لوصا

 .دشابیم لیبق
 « نوشلپان ناژابرس هک مقومنآ دد

 لاسرهو «دندرگیم ریخست اد اپورا یاهدوشک

 رییقت یدرحرس و یساپس ظاحسا زا ایورآ هشع

 نيرا هاشداب هد هبت رمکی لاس ودره و .درکیم

 تنطلستخت یور یدیدح نیطالس اب و دنتفریم
 رد :ناکشزپ و املع زا هدع كل ۰ دنتسشن یم

 یورنایفحم دوطب ًابیرقت و ؛تسد رود تابالو

 .دندرکیم هعلاطم رمسم دیدح فشک

 ودسنارف رد ناکشزپ د و املع نیا زا یضعب

 :دندود شب رطا و ناملآ و ناتسلگنا رد یحرب

 "الصا و هنتخانشیمن اد دوخ ناداکمه ابلاغ و
 ؛دنکیم هج و تساحک رد رمس هک دنتسن ادیمن

 تفرگ تمسو اهن [ تاعلاطم هریاد مک مک

 رهش رد و , درک تیارس اب ورا یاهتختیایب و
 د فوربم یابطا زا یکی هک «دنالفوه» نا رب

 عوضومنیاب ًادح ؛ دوب درب هاشداب كاشزب

 سا هک « درک تساوخرد هاش زا و دش دنمقالع

 اد «مسی رمسم» تقداب املعزا هتسدکی اتدنیامرف

 ,دنهد دارف قیقحت و هعلاطم تحت

 یا رب رمسم هک دنداد یطاخب ناگ دنناوخ

 یمداکآ زا یدزایم ۱۷۷۵ لاسدد هیت رم نیل دا
 قیفحتدروم اروا هی رظنهک درک تساوخرد نلرب

 تساوخرد نیا هجیتف هک دننادیم زین و دهددارف

 . شش ةج

 یدالیم ۱۸۱۲ لاسدد ... هداب ود هکیتقو

 یمداکآ خیرات نآ زا دعب لاس لهچ ًابییرقت
 قیفحت ددسدد هناک ولم رما بسحرب ؛ نل رب

 دوب هدش مانمگ و شومارف یدوط رمسع ,دعآ رب

 دبن دینشیم ار مسی مسه مان هکیتفو مدرم هک



 نیاو ؟تسیچ ماننیا هیمست هجو هک دنتسنادیمن
 ؟تسا هشید یاداد هیلک

 زا یکی و ۰ دش هقعنم قیقحت هساج یتقو
 زا تسا بوخ هک درک داهنشیپ «حمجم یاتعا

 هسلج رد ًاصخش هک دننک تساوخ رد رمسم دوخ

 .. . هد حیضوت دوخ فشکب عجارو دوش راس

 زونهسسم ایآ دنننگ و دندرک تريح املع مامت
 داذا یئادص ارج تسا هدنذ رگ ا و ؟تسا هدنز
 ؟دهدیمن ناشت ارد وخ هجیاربو .دوشیمن هدینشآ

 هتف رگ دارق هجوتدروم می رمسم هک نونکا ارچو
 لیصحت اددوخ ششوک ۶ یمس تارمث هک دیایمن

 .ثیامت _ د

 ۰ ۰ ےس + ۰ ےس + + e + + ee ز ۳

SD + + SD + + SE + ۳۹و  a4+  

 هنتشون وا یارب ياههانتوعد هک دوب نیا ر

 نل رب مزاع رتدوزدح ره هک دند رک اشاقت یوژا و

 دیایب رگ | هک دندومن ناشن رطاخ ًاحیولت د دوش
 هتشذگ تامحز رجاو .دش دهاوخ تافام ناربج
 .درک دهاوخ تفایرد اد دوخ

 داهظاو تفریذبت اد توعد نیا رمسم اما

 هژدایم زاو : «دش هددوخلاس رگید نم هک درک

 دوخ رمعهیقب مهاوخیمو ماهدید رک دازیب و هتسخ
 . مربسب اجنیارد وهایه نودب اد

 رتک د هک تشادن داظتنا هک ,نلرب یمداعآ

 یاسملع زا یکی دهدب دعاسمان باوج رمسم
 ار «تراغلو» روسفورپهب موسوم ناملآ فورعم

 زاو دنک تاقالم ادرمسمو دورب هک درک رومأم

 سوصخ رد یفاک تاحیضوت هک دنک شهاوخ وا

 . دهدب نآ هزاب رد قیفحت یگنوگچو مسی هینام

 | یشومارف لاس۲هزادمب
 رتکد و تک رح ًاروق «تدافلو»د روسفورپ

 ویشوما رفلاس۲ ۰ زادعی و درک تاقاللع ادرمسم

 تماقا لحمو یگ دنذ عضو زا مدرم , یمانمک

 ااا

 یارب هکیاهمانرد «ترافلو» دوسقورپ

 : تفگ دوب هنش ون نل رب یمداکآ

 اد مسيت هیئام فشا هبقد نیلوا هکیئقود

 رثک دزبورتقیمع صخشنیا مدید مدرک تاقالم
 یدرمرمسم ...مدومنیع دوصتنم هک تسا نآ زا

 قیمع دافاو نشود رغه ام .دروخلاس تسا

 یگشتو لقعت هوفرد هک دنکیم نیا زا تیاکح وآ

 ءتسا هدشن ادیپ یدوتف چیه درمنيأ

 هبیشتددو دنکیم تبحص تحاعفاب رمسم»

 وا راتقرو تاک رح و « دداد یلوط « هسیاقم و

 «تسا یگ هنذارب و تناتمو بدا زا یکاح

 هجوتبلج ,ددومنیاردهکیگاهزیجزایکید
 تک دهک تسا یعیسو تاعالطا 4 دنکیم ست و

 دداد یتاسنا تامولعم بعش مامت رد رمسم
 همهتیا...رفنکی هک ... دتفایم قاقتا مک یلیخو

 «دشاب هتشاد تاعالطاو تام ولعم

 بلق ضوخو سفن كين ات رطف ۰ درمنیا»
 وأ تیصحشو دوحو ًاصوصخمو تسا دوربع ون و

 یضیرم رشمک و دشابیم شوم نادامیپ دد یلبخ
 «دریگن دیفع هجیتن و دنک همحارم واهب هک تسا

 چیه نودب ... سسم رتک د تروصره رد
 اب اد «تدافلو» دوسفورپ « یملعلخب و دیدرت

 هکیئاهزیج مامتو 4 درک انشآ دوخ یوادتلوسا

 «تدافلود دوسفرریهب دوپ هتشونصوصخ نیا رد
 يا ربهک .دیامن میلست نل رب یمداک اهب وا هک داد

 . هنامب یقاپ هدنیآ یاهلسن
 وا زا «تدافلود دوسق رب هکیتفو ؛ اما

 اردوخو دنک ترفاسم نلریب هک درک تساوخرد

 یارب ات... دتفیب ولحو دعدب دارق لوافص رد

 ‹ شاب هثشذگ یاهتراسخ و اهتناها ناریج
 : تفگ و تفریذین سمسم رتکد

 هب و هدرکیط اد نامسآ نم رمع باتفآ»
 نمرمع زا یلیلق تدم زا شیب و هدیسد قفأ بل
 تدم نیا هک تسنیا نم يوذدآ و هدنامن یفاب

 نآ هیاوفهب المع دوخ هک منکب یگاهداکفقو ار
 جیاتن رمه رخآ زد بیت رتنیاب ات ,ماهدربیپ
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 هتف رگ نم یوادت بولسا زا ی رتشیب تیئمو ثیفم

 «دشاب هدش

 رمسم رتکد ءرمع رخآ نیارد هناتخبشوخ
 هسنایف تلود اریذ ؛دوبن هقیشمددشامم ثیعزا

 دوب هدمآ دراو هارب هکیتاداسخ ناربج هب

 . درک دارقرب وا یارب یمظنمو یفأکیرمتسم
 یلسا نطوم هب هک تسناوت یمسم رتکد

 تمجارم(سناتسن وک) هچایددرانک ردمقاو دوخ
 .دناسرب نایاب اد دوخ رمع اجنآ ردو دنک

 هکیئفد ات . هفطنم نیا دد « رمسم رتک د

 نادامیب هجلاعم فرس اد دوخ رمع : دوب هدنز

 . درک یملع تاقیقحتو

 دد یدوتف چیه یگ دنذ ذود نیرخآ ات

 هدودلثم تسناوتیمو ؛ دشنادیپ وا هسمخ ساوح

 اد یبصع نادامیب «مسیت هینام» هلیسود ین اوج

 . دثک هجلاعم

 تک رح.هب دداق هک اد ینادامیبات درکیم یط اد
 نامدد دنوش جراخ زنم زا دنناوئیمن و دنتسین

 تغارفتابطزا هک تقوره «رمسم رتکد . دنک

 یگایمیشد یکیزیف یاهشیامذآهب درکیم لصاح
 لثمو د رکیمیشاعت مهیهاک د دیدرگیم لونشم

 تشاد هقالع یتیسومهب نانچمع « یناوج هدود "

 یقیسوم سلجمهب شکب یاهتفه هک دوب لاحمد

 دععتم (گربلاد) هدارهاش خاک رد هک , ترسنک و

 . دورن دیدرگیم

 رمسمررثک داب : مایا نآ رد هکیناسک مامت

 ترطف یکیند برشم نسح .دناهدوب دوشحم
 هک اد لد هدنز دره ریپ نیا تامولعم تعسو و

 .دنیأتسیم .ء١ دوب تسار درس لثم شتماف

 یدالیم ۱۸۲۴ لاسیدام ءام مجنپ بشرد
 یسلجم ؛ دید كيدزن ار دوخ هک یم رمسم هک
 یقیسومذومآ ینه هکار ناناوجزایکیو تسادآ
 دوئنس هلیسوب , هکنهآ دنچ هک  تشاداد دوب
 . دژاونب وا

 «دازتوم» هک « دوب یدوتنس نامه نیا

 ا دد یناوج نامز رد ؛ فورمم نادیعیسوم

 درکیم قشم نآیددنیودد عقاد«هسا یتشادن الد

 زگ ره :رصحو رفسرد هک دوب یروئنس نامهو

 هک اجره رمسم رتکد و دشیمن دود رمسم زا
 . دربیم دوخاب اد دوتنس نیا تفریم

 زادعب ؛ رمع یاهژود نیرخآ رد ؛ هصالخ

 هداومههکی زیج هناگی یماکاند یزوریپ همهنآ

 یقیسومنامه درکیمتهبو تذل نیرف ادوا حدد
 ینفاوج دیا لثم یگ ددوخلاس هدود رد هک دون

 . دیدرگیم بوسحم وا یالست هلیسو
 ناهجنیازاتساوخیم رمسمرئک د هکیزور

 چیه نودب ار وا هزانح هک درک تیصد , دورب

 دن دایسب اخ هپ یمومع ناتسریق دد تافی رفت
 یبلطم ات درک تساوخدد تالجمواههمان زورزاو

 . دنس وئن وا كگ رمب عجار

 یگلاس ۸۱ نس ردد ۱۸۱۵ لاسدد رمسم
 ار وا هژانسو تشذگ رد یزغم یزیرنوخ تلعب

 یمومع ناتسرېق دد ... ساتشان كب هزانح لثم
 شت رهش هکیدرم و دن د ریس هلاخهب «كرویس رم»

 تمظعەب متسیب نرف دد هزات و , ذوب ریگناهح

 هب مانمگ درف كی لثم ؛ می ربیم یپوا فاتك |

 ۲[ . تفر دوح یدبا هاگمارآ

 داواربق هکنیا یارب نوسم رتک د ناتسود

 گرزب هگنس هتخت كب ؛رېق یود دورن نیب

 یباتفآ تعاس كي د . دندرکبصن ثلثم لکشب

 نامز دو ومو تک رح هناشن هک مهامن بطق كيد
 . دنتشاذگ ربق عود تسا

 هداعلاقوف نادرم ذایسعبم تشون رس نوح

 تایح هرود لثم مه هک رم ذادعب هک تسا نیا

 دن وشپ مدیمهنیک و تموصخ نتخیگن ارپ ببسدوخ
 ربق هکنس .زوتهنیک و رظن هتوک ساخشا اذل

 امنبطق 3 یب اتف | تعاسو دنتسکش اد رمسم رتک د

 یقوردنادنمشت ادو اهزاسفیثست و دن درک د رخ ار



 یمسه هرابرد هک یبیجع ۱یایهناتساد زا هدول [ادوا مان هک دنددوآ تسدب یدیدجتسرف
 یكی رمسم هکتسنآ یکی دن اهنفگ ایوهتخاس , دننک

 ۰ هکیروطب ؛ دوب هدرک هزیت هینام اد وا هک هتشاد | دازم هدابود هکیتقد ات . تشذگ اهلاس
 تسشن یمدآرس کور حبص ماگنه ابیز هدن رب نیا | یدامتم یاهلاس و دنتخاس وا یارب دنمدربآ
 .دنک رادیب باوخذا ادبابداات دناوخیمزاوآو | هکدنتسناد ناگ دنیآ هکنیا ات دش یضقنم رگید

 لوغشم بایدا هکیمقوم مه رهظ ماگنهرد یگ دزبیملعفشک و هدوبهداعل اقوف یدرمرمسم
 دارق نادنق یود یدانق , دوب هناحبص فرس | نآ بشو عورفد ساوخمامتهبام زوتح هکهدرک

 هشيم هجونم تقورهد .دناوخیمزاوآ و تفرگیم . مياهد ربنیپ
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 یابیذ كوناب « تسین یفاک بابدا یهوهق دنق
 . تخادنایم نآ رد ار ای دروم دنق دوخ

 باپزآ هب تبسن یدانق نیا بیت رق نیدب
 ومسه گرم هکنیاات درکیم تدارا داهظا دوخ

 حبص یرانق « تخاسرادازع اریرانقو دیسدا یف
 شراتی ات تسشن باب دا رس یوړ رگید دعب زور

 رد و دروخن اذغ و دناوخن زاوآ رگید و هنک

 . ۵ ربس ناحسغ طرف زا دوخ سفوف

 هتشرکب داذک هیاب رمسم ؛ هدنداگن هدیفمپ

 نیلانایس شیادیپو .تسا زو رماین او دتاجلاعم

 زا تسا دوهشم دیورف ماتب هک یواکناور اپ

 هینام هک لیلد نیاب ۰ دریگیم هشیر مسیت هینام
 :دیدرفو دباییم لماکت مزیتونپیه لکشب مسیت

 یدد نآ ندرب راکب و مزیت ونییه نتفرگ دای زا

 یهاگ ادوخ زیگنا زاجعا یابند هحوتمنارامیپ

 یهاگ آدوخ هک مینادیم مزیت وئییه ددو ء دوشیم

 م زيت ونییهصحخشو ۰ دشکیم دانکار دوخ یلکب

 . دوشیم قلطم ءاگ ادوخانهب لبدبت ااماک هدش

 درکیمنح رطم ادمسیتهینامهلئسم رمسم رگ |
 ادیپ مزیت ونپیه رگ او دمآیمن دوجوب مزیتونپیه
 .دهآیمن دوجوب (یداگناورای) زیلاناکیس دشیمق

 نآ قرفد تسیح مزیتوئییه هکنیا هدابرد

 هبلک یسک هج هکنیا و دشابیم هچ مسیتهیناماپ

 زیلاداکیسپ دوطچ دعبو درک عضو اد مزیت وئپیه
 روطب دیب لوصقرد ؟د وب ی 5 دی درفو دم | د وج وب

 ۰ درک میهاوخ نایب هداسو راصتحا

 ددهک دوب یزیجفآ سکعرب تسرد مسیت هیئام هزاب رد رمسم هب رظن ٩-
 یقیقح ریسه ریغدد نآراد رهالک و نادایش « دوب هد رک ادیب جاور جراخ

 ۰ دن د رک هدافتسا نآ زا

 همه جرم و حره دو تراغ و لتق ء دش عود رش هسنارف ریسک بالقنا ۲
 .دششومآ رذ ًاتقوم زی رمسم هب رظن هجبنن دد « داد را رق عاعش(تح ادزیچ

 سیلب طسوتب « تشگ زاب نی و دوخ هاگ دار هب ۱۷۹۴ لاس رد رمسم ۴
 سن. وساب یفیلکت الب لاح دد« فیقوت زا جورخ زادعب دش تشادزاب ین دم
 . تقر

 تباطاب لاس تسیبتدم «دلقن [ و رف» تلاب[ تابصقزا یکی دد رمسم ۴
 . دش لوغشم

 ف ظزاو ناتسدامیب شاش یا رب یوسنارق ناتسود فرطزآ رمسم ۵
 . تف رب ذپن اد مادکچیه یلو ‹ دش توعد زین سیلکنا تلود

 یزغم یزب زن وخ تلعب یگلاس ۸۱ نس رد ۱۸۱۵ سرام ۵ رد رمسم ۶
 چ تش لک رد



٦ 

 ےک متشه لصف ت

 «ر وکسپ وب» هلیس وب رمسم 4 رظن تابثا

 ار « مزیت ونییه» هک دوب یسک نیلوا یمسم

 انهملک نیا دوب هدنذ هکینامذات یلو درک فشک
 مزیت وئییه ماتب دورما هک یملع اریذ ؛ دینغت

 هیاپ ارن [ رمسم هک تسا یزیچ زاریغ میسانشیم

 : دسیونیم كياوست نفثشا ۰ دوب هدرک یداذگ
 هدرپ راب نیلدا یارب هک دوبوا هجرگاو ۵

 یلو « هنیبهب اد تشون رس هک .... دژ الأي او

 هچ هک دمهنب تسناوتن و هیدن یزیچ وا دوخ
 «.تسا هدرک فشک ار یزیج

 یملع گ رزب فشک نیا دانک زا  رمسم

 هنیسهب هنیسد , دفیبهب ارنآ هکنیانودب تشذگ
 نوجوسانش ادنآ هکنیانودب ,دش هجاومنآ اب

 نیعت ارنآ هک تسایناسک اب هداومهتافاشتک اد

 هکنیا یاجب راختفا نیا اذل « دننکیم تیبثتو
 دادی رمو درگ اش بیسن دوش رمسم رک د بیصت

 دیوگیمخیرات و دش «دوکسیوپود میسکام تنک»
 ناشنتسناوت هک تسایسک یلدا «روکسي وپ » هک

 شآ رگید صخش رد هناوتیم یفنکی هک « دهد

 د وشیمبپس هک تسا دايز یردعب رثا نیاو دنک

 . ددرگ رهاظ صخش نآ رد یدایز تا رییفت

 ۳5 دوب یک وکسی وب ۱

 سیسو ذوب هن اخپ وت سفا هادی | دوکسیوپ

 ۱۷۹۲ لاسب یلو.دیسد یبیت رس ماقمب ۱۷ ۸۹دد
 ودتدمب ۱۷۹۷ لاس زا . تفگ كارت اد شدا
 هسشارف زا وا ددارب هد اریز دش یئادنز لاس

 ۰ یاهدمان هب دوکسیوب و دندوب هدرک ترجاهم

 زا جورح زاسپ دوب هداد باوج دوخ ناددارب

 لاس رد و دش باختنا رادرهش تمسهب نادنز

 :یدبهپس ماقمب مهدزناش یئول طسوتبب ۴
 . دیسر

 اب یمسم هک یدالیم ۱۸۷۴ لاس نامهدد )

 بط «دکشنادو هس آف یمداک | وسع نادنمشن اد

 ناونعب یاهلاسد روکسیوپ ؛ درکیم هڌدابم

 ارنآ و . تشون «مزیت هینام تایلمع شرازگ »
 «ود رب » سش ناملداب سیل رد «هزنالوب» یارب

 نودپ و حیرص تایرظفن هلاسد نیا دد و داتسرف

 هکیل احردود رک نایب مزیتیفام صوصخ ددیماهبا

 یتایح ریسک او یناویح سیطاننماب ذونه رمسم
 یذرطب «دوکسیوپ» دوب نابیرگب تسد دوخ
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 تالوهجم فرطب ادیدیدج هچبرد هرظثنم ریغ
 یبوخب هک داد ناشت مد رمب یئاهزیج و دوشک

 تاعلاطم . دنمهفب دنتسناوتیم مه و دندیدیم

 لمعب یدیدج فشک هک دیدرگ ببس روکسیوپ
 تبسا نکمهع یغ وندم لیاصوب دش مولعم و دمآ

 يئاهزيح باوخ مااعردو دیناباوخ اد نارگید

 یئاهزیج باوخ نیمعهردو دوم نیئلت اهن آب اد

 . فیسرچ اھٹ آ زا ار

 قرب وصل فورزا روگب زوب هد یک ر امری وصت ۴ لکش
 تسا طبض هما رف ييلم هب اهب تک رد هک

 یو وچ وچ وو سس

 با وخ رد صاخشا یخ رب ارچ 4
 در رسم هار

 دنتسآ ورم املع هک دوب كرق نیدج تفه

 هکیل اه ردصاخشازا یضعب هک دوشيع دوس نزمومب
 + دف ریه ءار و ٭ دن ریخیپم رپ اسزا دن امیر ا وضع

 ناب د رايون هلبزا دنیاشگب مچ هکنیآ نودب و
 دنعاسریم هناق ماپ هپ اددوخ و تنیامتیم دوعس

 ترج یدادیب لاح رد صخش هک یئاعاج زا و

 هکیلاح رد زاب و دنا یم دوبع هنگ ر ومع درادن

 دوخ هاگیاوخ هب تسا هثسب ناشمشخ نانچمه
 رگید زود و دننکیم تحارتسا و دندرگیهررب

 بشهک دن رادن دایب چیه دن پکه رد باوخ زا 1

 .تسا هتشذگ اهنآ رب غ شیب

 ود هکلب و لاس رارهزا نادنمشن اد و الع

 دن دیدیم اد ساخشا نیا فرط نیاب لاس رازه

 اهن بیجع مضو و لاح يارب هنتسادیمن و

 .دننک !دیپ یععیضوت
 ار صاخشا نیا هنتسناوئیم نادنمشن اد

 یداع لاح رد هکنشا یارب « دنناوخب هناوید

 نودب و تفد اب اددوخ یاهراک و ,دنتسع رایش وه

 دننساوتیمن زین و دنهدیم ماجنا یت رپ یاوح
 اریذ دننادب یداع مدرم ورج ار صاحشا نیا

 مشچاب و د زیخیمرب اجزا باوخ ملاعرد هکیسک
 هک ,دنکیم دوبع یئاهاسزا و نتفایمهارب ,هتس

 دوبع تم رخ نان | تسا لاحم یرادیب ملاع رد

 .تسین یداهد رفکی ًاملصق ,هشابهتشاد !راماهتنآ زا
 باوخ ملاعدد هک تسیک ؛دن دوب ریعتم اما

 سح مادسک 4 دشابیم صاخشا نیا یامنعاد

 باوخ لاج رد هک تسا یتاذ یورین و دوش و
 یماگنهو دنتفیب نیم زب اهن آهک دوشیمنیاذا عفام

 دواذگیمهن دنیامنیهدوبع ءاگت رو كی رانک زا هک

 ؟دنوش نوگن رس
 یداص ريغ عضو نیا ریارب دد نادنیشناد

 لوجو كنس ادیمت ار نآ تلع و دهند وب نآ ریعع

 تاوپهب توستم !دنآ دوبن بوخ لهحب فارعا

 تعیبطیهاگ دنتذگیم و هند رکیم تعیبط یسوهل
 ددوآیم دوحوم اد یداع ریف یصاضما هن وک نیا

 و ملسم نیئاوق رب هدالع ,دنک تباث نایناهجب ات
 مالطآیب نآ 1 مد رم هک تسع یگاهزیح مظلم

 دوخ تایپ جت و تاعولعم هب داین دیابنو دنتسه

 .گنشاب رو رقع
 رمسم یاهدرگ اش زا یکی ناهگ ان یلو

 « دوبن بط هدکشناد هملیید یس هک «!۶ نوسم

 تشادرب یتاذ و یحور زار نیا یود زا هدرپ
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 دیدج و ميدقیاملع هچن | فالخ رب لاسنیا تنگ و

 لثم دیابن و ,تسین یتانثتسا دناهدرک طابنتسا
 زا ارتآ اپ هس هنفسوگ اي و ؛ رس ود هلاسوگ

 .تسناد یگانثتسا میاقو ای و تعیبط تامابتشا
 نیناومب ناوئیم هک تسایداعلاسكي هکلی

 و درک دارکت اد لمعئیا تسانکیمو درب یب نآ

 زا تیره یصوصحم لیاسو 3 یدادیب لاح رد

 پاوخ ملاع رد اهنآ هک دیناباوخ اد رشپ دارقا
 یتاک رح و دنهد ءاجئا ار یلامعا هدارا نون

 نآ رد هجوچیهب «یصخش تین و دسق هک هیامنب
 هک دوب یناسک زا «دوکسیوی» تنک «ددادن ریثأت

 قبطربب و . دش دتمقالع رمسم هب لوا زور زا

 رد مقاو دوخ یگ رزب خاک رد وا یوادت بولسا

 هجلاعم اناجم اد نادامیب «یساذوب» تبالو
 رمسم تادامیب فالخرب وا نادامیب اما درکیم

 و فی رظ باصعا هک دندوبن فارشآ و نایعا

 یلحم ناذابرس هکلب .دنشاب هتشادرثانلامیرس
 ار «روکسیوی» نارامیب ؛نانابش و نایگاتسور و

 هک دندوب یناسک یلک دوطب د دندادیم لیکشت

 اهنآ رد رتمک یبصع لالتخا اهیرهش فالخ رب
 .دوشیم هنهاشم

 ا ی وک ی کک ںی وک سم سش رم صم وکی

 مزیت ونپیه نيلدا ماجا
 جی دا رد

 نامددیارب «تایئاتسورزا قف نتج زورکی

 هعجارم دوکسیوپود تنکب دوخ یاهیدامیب
 رمسراداقو نادیرمذآ هکر وب رم تنک و دندرک

 هجلامتحت «دوتکیودهب موسوم ادیناپوچ دوب
 هجلاعم بولسا قبط رب تساوخیم و داد دارف
 رتشیبتسا نکمم هک اجنآات دوخ دارمو دشرم

 .دیامت نا رحب دیلوت وا رد
 طقف هن هدوکسیوب» هک دیشکن یلوط یلو

 ناوج ناپوچ اریذ ء دش شحوئم هکلب ریحتم
 یاصسامت و » اهساب لابق رد هکشاآ یاجهب

 دهد ناشن یلمعلا سکع حالطماب «دوکسیوپ»
 . تقر بآ وحب .دی | رد ناجیهب ء دتفیب هزرلب و

 دوب لومعم و مسز فالخ رد ,هعفاو نیا نوج و

 وا دنک ادیب اد ناپوج هکثیآ یارب دوکسیوب
 ؛دزدای رفو دشندادیب باوخذا اما داد ناکت ار

 و تشحو یود زا و دشن دادیب باوخ زا زاب

 ذا روتکیو ناهگ ان 9... زیخرب تفگ تریح

 .داتفامارب دوبهدیباوخ هتیلاح ردوتساج رباح

 اما داتسیا تاپوجو تسیاب دذ دای رف تک

 .. دوب باوح د وطن امه

 درک تريح یردقب تنک هثداحنیا زوریزا

 لاح رد نایوج زا یتالاّوس دمآ رب ددص دد هک

 تالاوئس هب طقف هن نابوج و دنک باوخ

 تالاوئس خساپ یدوط هکلب .دادیم باوج تنک

 اب و هدرک لیصحت یناوجیگوگ هک درکیم ادا ار

 , تسا داوس

 a ۰ كمآ رب ددصرد تک ,هعقآو نیاذادعب

 دنح هکنیا زا دعب و دیابن دارکت اد شیامزآ

 و اهساپ هلپسوب اد نارگید و دونکیو هبترم
 مه یرگید جیاتن دیناباوخ مسیتهینام یاهیامت

 .تف

 ناگتنخ هب هک یروتسدره با وخمل اعرد الثم

 مه یدادیب ذادعب یتح و دندرگیم ارجا دادیم

 هفندومنم ارحا ار باوخ مقوم یاهروتسد

 دادیب هکیتقو , تفگیم اهن اب تنک هک قیرطنیاب

 :یدادیبذا سپ اهنآ و دینکب ادراک نالف «دیدش

 یرک ذت دوکسی وب ود تنک هفرظطزا هکنیا نودب

 .دندرکیم اد راک نامه دوش هداد

 دوکسیویود تنک .جیاتن نیا لوصحتادعب

 هلاسد كی رد اد دوخ یاهییامزآ هک دش ممصم

 هک دیوکب نادنمشنادب و دنک رشتنم و دسیونب
 .تسا هدمآ لیپ یدیدج فشک یسانغناور رد

 دد رمسم رتکد هک « داتفایم قاقتا ًارارک
 و ؛ دوب دوخ نارامیب هحااعم لوفشم کیلا

 اهن[ رد تساوخیم كيتەينأم یاهساپ هلیسوب

 هزایمخ نارامیب .. .تف وتم اهنآ نامشجهب ار

 اهن [ یاهمشچ كلپ و دندشیم تسسو دندیشکیم

 .فشیم ةسب
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 اد رثأ نيا هبت رم دسزا شیب دیاش ؛رمسم
 هک دش هجوتم هبت رم دص ذأ شیب و ؛دوب هدید

 نوجىلو دن وریمباوخب هدانا نودب وا تادامیب

 نیابجیه تشادن یروظنمو فقده نآرحب زاریغ

 <؟.درکیمن هجوت راثآ

 ۱ نادنمشناد رب اس هج ون ۱

 -ادودهح رگ یناملآ فورعمرعاش «هتوگ د

 رگیدکا رعش اما .دوب دیدج فاشتکا رظان رود

 یسیطانغم باوخب یصاسخ هجوت یو فالخرب
 .دنتشاد لوذیم

 و«كنيلشد نامز نآ فورعم هفسالف نیب رد
 دندادناشن دیدج فشک نیاب دایز هقالع «لگه»

 نیش مسی رمسمهک دوب دقتعم«دواهنپ وش» و

 رب هدازآ تسا عوضوبنیا تایثا یارب لیلد

 مس هب
 مسی وب اریذدراد هبلغ ترطفو ,زیرغ

 .داد رییغت اد ترطف ناوتیم دارا هیاسرد

 نادنمقالع زا یوسنارف هدنسیون «كازلاب د
 فشک ارج هک تشاد فسأتو دوب دیدح فاشتک |

 .دریگیمن دارف هجوتدروم دیاب هک دوطن آدیدج
 هراق رد ینمی ؛سلطا سونایقا فرظطنآ رد

 تفرگ دارق هجوت ددوم دیدج فشک زین کیررما
 راثآ ؛ فورعم هدنسیون «هت وپنلآ راک داد و
 دوحوب هئیمز نیادد یهجوت بتلاج دايس نب دا

 ۱ .ددوآ

 هزاب رد حیحصا تاد وصت
 مزیت ونپیه

 یرد ندش زاب زا دعب هک هشیمه لئم یلو
 یجاشانت و واکجنک ساخفا ۱ تالوهجم ی وسن

 دنتفایمنادنمشن اد یافقرد .ناتالراشو زابهفحو
 تشمکی زین هعفدنیا «دن وشیم دیدحهصررعدراو ۶
 دن دینش هکنیمه لایخیب و داکیب و واکجنک مدرم
 نکمم دوری یعونسم پاوخب یصخش رگ | هک
 ۰ دینش یئاهنساپ و درک وا ذا یتالاومس تسا
 وا زا ناوتیم ار یلاوئسره هک , دندرک دوصت

 وا زا اد نامیلس یاهجنگ نفد لحم و « درک

 ناهدزا ار نیرحآ و نیل وا دارسا اب و ؛ نیس ره

 .دینش وا

 هک یصخش دندرک دوست ؛ دوربلایخ مدره

 دادعتسا هلصافالب دوریم ورف یعونسم بآ وخب

 رد تسا ناهنپ هچنآ د دنک یم ادیپ یئوگ بیغ
 . ددرگیم راکشآ شرلفن

 تقگیم فورعم نادیقیسوم «ترسبوش»

 هزي رفیاراد دن وریمیعونصم باوخب هکیگاهنآ
 دوطنامهو ميمورحمنآ زا ام هک دن وشیمیدی دج

 زاو رپ دوانهب یاهسونایقا یورزا «ناگ دن رپ هک
 هزی رفكيو «دننکیم ادیپ اددوخ هنالو دنیامنیم
 تیاده | رتانآ ؛میتسه مو رحم نآ زا ام هک یناذ

 هتفدورف یعونصم باوخب هک مه یصخش هیامنیم
 وا زا هجره هک دوشیم یدبدح هزي رغ یاداد

 .دهدیم خساپ دنسرپپ
 مزیتینام ددومددهکیئاهن آو «نارورپ لایخ

 باوخب هکیئاهنآ دنتفگیم . دندرکیم هفلابم
 ییوگشیپ ادهدنیآ تداوح هنوریمورف یعونصم
 دوشیمتشادرب ناشمشج شیپ زا اهباجحو دننکیم

 یادص یتح و زیچ همه و دننیبیم اراج همه و
 قیرطب و دنونشیم مه اد میدق داصعا یاهناسنا
 یوداد و دنهدب صیخشت ادارما دنناوتيمیلوا

 چیه هک ییاهناب زب د « دنیامن نایب اد اهیدامیب

 نی رتضماغ و دننک تبحص دناهدرکن لیصحت

 هتسب مشح اب و  دنیامف لح اد یشاید لئاسم

 اب و مد هک ار یشاداک هبت و نئناوحب ار اهب انک

 .دنیامن یف رعم دن اهدشلتق بکت رم لبق لاستسیب
 ناگتفخ زا اد زاجعا ره راظتنا نوح

 و ‹ دننشادیماو جنگ یوجتسجب اداهن آ دنتشاد

 نآ دد دندرکیم دوست هک دندرییع یئاهباد رسم

 و دندومنیم تخل اد ناگتفخ یتح و تسا جنگ
 سامتنیمن اب هک دندادیم ياج نیمذ دد رمک ات
 مشچاب اید دننک ادیپ نتهب ارجنک و دنشاب هتشاد

 هزیررغهک دندربیم یشدرفاود ناک دم اراهن آ هتسب

 یداییبنالف یوراد اهن آ هداعلاقداخ دادعتسا و

 . دهد صیخشت ار
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 تایلمعس و مخ ردزورما امهکیگاهزیچمامق
 ,حاورا داشحا لیبق زا ميونشيم یتاذ و یحور

 رکفلاقتفا و .طخ ندناوخ و , زیم ندناد رگ و

 و هدنئآ ثداوح ینیب شیپ د , هدادآ لیمحت و

 تسیاهقالعو نیتسحنتصهن نامهزا یشان هریغ

 مجحا دیلیخو دندادناشن مسیت ون پیه هب مد رمهک

 .دندرک ولغ ناب

 لغش .مانب یدیدج لغش هک دیشکن یلوط
 ره رد و دش ادیب «دو زیتوت پیه» هدننک بآ وخ

 نالف هک « درکیم هجوت بلج یگولیات نابایخ
 «مسیتون پیه» یعونصم باوخ هلیسوب  صخش
 نیا و درک دهاوخ ینیب شیپ اد ناب رتشم هیتآ

 مدرع یگ داسزا , لئاسو عاونا اب ؛ نارادناکد

 فک زا یلاس ود ذونه . هندرکیم هدافتسا

 «مسیت ون پیه» هلیسوب هک د وب هنشذگن «مسیت ون پیه»

 ترضحنویداوح و «رازسلوژ» مور رصيف حود
 .دندرکیم راضحا اد حیمم

 داوسیب اما یعذع رب ساجشا زا تشم کای

 هکنیا یارب ای و هدافتسا یارب مه عالطا مک و

 نادنمشن ادزا مولعرد اددوخیک دانفابقع مامثنا

 دیدجلنش نیا یچدناکاپورپ و غلبم « دن ریگب
 هلیسوب هک دشیم هداد ترهشذورره و دندوب ءدش
 تسا هداد یود یدیدج زاجعا «مسیتون پیه»

 | رچ هک « درک تربح دیابت هک ؛ تسا نیا
 «مسیت ون پیظ» هب یهجوت یقیقح نادنمشناد
 لاجنجو اغوغهمه نبا لابقرد ؟ ریز « دندرکن
 یوهایع هک دندید یتقوو :دن دشیم نینظاعبط

 .دندرک یئانتعایب یلکب دش یلیخ ماوع
 زا یشان هک نادنمشن اد یئانتعایب نیمه

 اهذابهقح ايو مسيت ون پیه نادان نادیرم هغلأبم
 مهدزوننرقرد هک دیدرگ بیس دوب اهناتالراشو
 نونکا و داتفا رظنذا ىلكب مسيت ون پيه یدالیم

 یاههدانک «سیتونپیهد» ذونهتسا متسیپن رقة

 ای و نادان نادیرم یوهایه و لاجنج و اغوغ
 دعب ات دهدیم س اد نارادریهالک و نازابهفح
 نادتمهناد رظن ًاددجم مود للملا نيب گنج زا

 فوطعم مزیت وئییه فرطب كگ ر زب ناش زپناود و

 یدنلب یاهماگ هات وک تدم نیارد و ؛ تسا هدش

 یشیئج نونک ان تا ریارد یلو تسا هدش هتشاد رب

 نیا دیاش . تسا هدشن هدید مزیتوئیپه هدابدد

 یملعم ریت وئپیه راذگ یاب نیتسحندناوتب باتک

 نیابنادئمشن اددباشهک نشاب «دشاب نا ربا ددیلمعو

 .دنراد فوطعم یرظن هدنژزا ملع
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 متشه لصف هصالخ

 هپ رظن «دوکس وب ود میسک ام تنک » مانب رمسم نادرکاش زا یکی ۹

 . دی امنیم تانا یر یلمع دوطب ار داتسا

 «دوکس وب »هلیس وب خب ران دد یلمعویشامزآ مزیت هینام لمعنیلوا -۲
 . دوشیم ماچنا

 ‹ «کگنیلش» « «هن وگ» دننام ناهج فو رعم نادنمشن اد زا یاددع ۴

 یط مزیت هینام هدابدد رگب د یخرب 9 «كلا رلاب» ‹ «دواهنب وش» « «لکه»

 .دند رک دییأات ارفآ و هدومن رظن داهظا یتالاقم

 ونیبه قب رطزا حور راضحا ریظن یملع ریغو حیحصا تادوصت ۴
 نانالراش داد ربهالک هدعشاب هلیس وب نآ رب اظن وی وکبیغ و یل وکشیپ مزیت
 مزیق ونپبه هجين دد .دوبهدش عی اشو جارد مزين ونپیه هراب رد عالطایب و

 تسن یعقاو ءامالعو نادنمشن اد دوب هدش عقاد هماعلوبق در وم هک هزادن (نامهب

 مههژو رما یتح «دن ۵ رکیم هاگن مزیت ونییههب یظءوساب و هدش نییب دب ناب

 دد ناشتالیصحت هکئاهنآ ص وصخب هد رکلیصحت هقبط زا یاهدع نا ربا رد

 حیحص تاعلاطم مزیت ونییه هراب زد هکنبا نودب : دداد را رق یرت الاب هقبط
 یکی. . دننادیم یزاب هدبعش فبدد رد ار مزیت ونییه « دنشاب هتشاد یملع
 هدعشاد و یملع ريغ صاخشا مزیت ونییهذا دننیبیم هک تسلا رما لثال دا

 .دند امنیم هدافتسا اهژاب



 | مهن لصف جک

 باوخ ایند همه رد و نارسیا رد هزورما

 ىلعي مزیت وئپیه .دنیوگیم مزیت وئپیه ادیعوئصم
 ینانوی هملک كی ۱ زونپیه هملک و ندرک پاوخ
 لاسزد راب نیئسخت .دهدیم با وخ ینعمد تسا

 ماثب یسیلگنا حارج . اد هملک نیا ۲۳

 نیاریانب دربداکب دوخینا ینخسدد«دی رب زمیج»
 ۱۸۴۲ لاسزا مزیتوتپیهخیدات هک تفگ ناوتیم
 .دوشیم ع ورش دی رب زمیجاپ

 یکی ۱۸۴۱ لاسدد دیوگیم ذریام رثکد
 لوغشم نیتنافال مانب دوهشم یاهدوزیت هینام زا

 .دوب مزیتهیئام شیامن ماجنا
 -اشامتفیدد رد شیامن نیادد دی رب زمیج

 عوضومب دعبب زود نآ زا , دوب هتسشن نایج

 .دش دنمقالع مزیت هين اس

 « تشادن مسیتهینام هب داقنعا دیرب زمیج 7
 هک دوب هدید ندرک باوخ ماگنهو لمع دد اریذ

 .درک پاوخمهیکی زیف لئاسواب ناوتیمادصخش
 باوخ اد سخش هچنآ تفگیم هیرب زمیج

 . تسین مسیتهینام ای یفاویح سیطانغم هنکیم

 ساخشا هک تسا یکیزیف لئاسو و نقلت هکلب
 .دربیم باوخب اد

 رتسچنیاهن اتسدامیپ زا یکیدددی رب زمیج
 مسیتهینام و رمسم هیاقعهب ادتیادد «درکیم داک

 ار مسی هیئاسم و « درگیم هاگن دیدرت و كشاب

 دمآ رب ددصدد ؛ درکیم دوست گن ریث و بیرف

 نیارباثپ هدنیبهب ادمسیتهینام لمعكيدزن زا هک
 اد مسيت هینام لمع كيدزن ذأ دیرب زمیج یتقو
 رد نآ زیگنا زاجعا تردعب و دومن هدهاشم
 -.امزآ و تاعلاطم دش ممسم « درب یپ تاجلاعم

 فثشون و دا آهیلک !ذل دهد ماجنا ًاصخشیتاشی

 هملاطم اد نیریاس و دوکسیوپ د رمسم یاه

 دادماجن ا مسيت هين ام هدایدد یتاشیامزآ و .دومن

 .درک زیتهینام دوکسب وب شورەب اريدایز هدعو

 نامه ای هدنوش باوخ هک بیئرت نیدب
 نامشج هب و دناشت یم یلدنص یور ار «لومعم»

 تزوسلب اممدد اردوخ یاهتسدو دشیم هریخیو

 نیقلت هدنوش باوخ هب و دادیم تک رح مویدم
 «دنوش باوخ ای مویدم و « دباوخب هک درکیم
 ۱ .تف ریم باوخب مک مک

 .اینيک شک د - یمانج قوقح باتک ۳3۳0۵09۶-۱
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 رطاخب دوخ تاعلاطم نمض دیرب زمیج
 دو زیتهینام كب یدالیم ۱۸۱۸ لاسرد هک تشاد

 هکدوب هدش هجوتم «تلوه نیو» مانب یناملآ
 رتدوذ دراد فافش یاههبک د وا سابل یتقو

 «تلوهنیو» «دناباوخب اددوخ درگ اش دناوتیم

 ثعاب وا یاههمگ د قرب دیاش هک دوب هدرک رکف

rرتدومویدم و دوشیمهرصاب سحو  
 هلیسوب ند رک باوخ لیلد نیسم .دوریم بلوضی
 هلولک كي هکلب . تشاذگ رانک اد اهتسد و هاگن

 هلولگ مانب « دولب گنت یرولب رد هیبش یدولب

 تسد ردای ودادیم مویدم تسدب كيت ونیه

 و تشادیمهاگن یتناس ۳۰ ات ۲۵ هلصافرد دوخ
 یاهمشچاب و ندز كلپ نودب هک ت فگیم مویدمهب
 سپس و دوش هریخ یدولب هلولگ هب تباث و زاب

 .درکیم باوخ اد مویدم یهافش تانیقلت اب
 روزت هين ام هک تسنادیم دیرب زمیج هوالعب

 ۱ ندرک مزیت هینام ماگنه ۱«درب» مانی یرگید

 قارب و ناشحردءایشآ هلیسوب ادم وب دم یاهمشح

 باوخارصاخشا یهافش نیقلت اب سپس و هتسح

 .درکیم

 هک «ایراف هب آ مانب ۱۳۳۳ ۳9
 ناوارف تایبرجت و تاعلاطم مزیتهینأم هدای رد
 یسیطاننم باوخ هک دوب هتشادداهظا دوب هدومن

 یرکفیگ دامآ هک یتعم نیدب .دداد ینهذ هینج

 شتتفد باوحب رد هدن وش باوخ صخش ینهذ و

 نگاه یم# لباس نیسی سما یز داب
 هدننک مزیت هینام یاهنسد و اهمشچ سیطانغم

 ار هژوس « ندرک زيت هینام ماگنه اذل و تشادن

 تفگیم و دناشتیم دوخ یوربود یلدنص یور

 تدم سپس ندیباوخب رگم نکنرکف زیچ چیهب
 هریح «هدنوش باوخ» هژوس نامشحب هقیفد هد

 دروآیم نیئاپ هبت رمکی اد شیاهتسد دعب و دشيم
 یور |رتسدکیدعب ودیب | وب تحارالاح تفگیمو

 باوخ الاح تفگیم و تشاذگیم مویدم یناشیب

 دیهاوخ قیمع و تحاد ۰ دوشیم رتنیگنس امش

 اد یکی زیف لئاسو دب رب زمیج
 داد دا رقشب امذآ دروم تا رکب

 نادنمغتاد داکشود هب هجوتاب دیرب زمیج
 تارکهب ادیکیزیف لئاسو , هتشذگ روزیتهینام
 .داد را رق شیامذآ دروم

 ارفافش اب و ینادون ء یش هک بیت رت نیدب

 هدنوش باوخ یرتمیتناس ۴ ۵ ات ۲۵ هلصافرد

 و تباث روطب هک تفگیم هژوس هب و دادیم رارق

 هاگن فافش ای ینادونءیشنآب ندذ كلپ نودب
 مویدمیاهمشح هک هقیقد ۱۵ ات ۱۰ ذاسپ .دنک

 دولآ باوخ هک درکیم نیقلت داب دشیم هتسخ

 باوخب نوک امه و تسا هتسخ شاهمشج «تسا
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 ادنی ریاس و نادامیب شور نیدب «تفد هعاوخ
 .دربیم ورف یقیمعیعوثسم باوخی

 لماع هک درکیم دوست اهتدم دیرپ زمیج
 دا سپ یلو , تسا هاگن مزیت ونبیه رد یلصا

 دربیپ دوخ هدیقع یتسددانب درکم تاشیامذآ
 نیفلت زج مزیتونپیه یلصاتلع هک دش هجوتم و
 ی ریذپ نیقلت زجو«هدننک م زی ونییه »لماع یهافش

 .تسین ی یگیدز یچ (هدن وشم زیت ونپیه )«لومعم»
 یاربو دش مسیتهینامرکنمیلکب لیلدنیاب

 .درب داکب ار «مزیتونپیه» هملک یعونسم باوخ

 مزبت هینام و مزیت ونیبه قرف

 اجنیا ات مزیتونپیه هچخیرات هدابرد هک هچنآ زا
 ونپیه اب اد مسیتهینام قرفناوتیم ميد رک نایب

 .دیمهف مزیت
 دوج و سیطانغم غ ون ود هک دوب دفتعم رمسم

 یناوبح سیطانفم و یندعع سیطانفم , ذداد

 نهآ ,ابدنهآ اب یندعم ییطانف» هک ر وطنامه

 مه روطنامه ۰ دنکیم بذج دوخ فرطب ار
 نامنخاسدد هک یسیطانغم ینعیین | ویحسیطانفم

 دایز و مک صاخشارد و .دداد دوحوناسآ ندب

 یو . هدرک شا رگید ساخشا رد دنا وئیم تسا

 و ءدیفعع نیا ؛ دنک باوخ اب هچلاعم اد

 مدرمتب رثکا مه الاحو تشاد دایز ناوریپ رظن

 یاهنسدو اهمشحرد هک دنتسه هدیععنیا دادفرط
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 مد رم ریاس رد هک دراد دوحو یگوریث صاخشا

 زد هک دوپ دقتعم لقبعش نيس لاحرهب .دداذگیم یا

 نت دوجوسیطاثغم یورینمه اهناسنا

 ار نآ و دادافش ار نادامیب ورین نآ اب

 .دیماث مسيت هين اھ

 ینعمو تسا ند رک باوخ ینعمب مزیت ونپیه
 : دشدیمت اد مسيت هینام اب یناویح سیطاثفم

 یسیلگنا ردقیلاع حارح و كش زب لب رب نمی

 اهمشج دد تفگیم و تشادن داقثعا مسیتهیثام هب

 درادن دوجو یئورین نینج صاخشا یاهتسد و

 صاخشا , دنک هجلاعم ای باوخ ار نا رگید هک

 یتشو نیدولب هلولگ ریطن یکیزیف لئاسواب ار
 نیا اذل ۽ درک باوخ ناوئیم مه قارب و فافش

 دیمان مزیت ونپیه دی رب نمیج ادند رک باوخ لیبق
 تسد تک رح و مشج هب ءاگن اب یسک رگ ا سب
 هتشاد هدیفع و دنک باوخ ار یسحش دهاوجب

 هک دراد دوجو یگورین شیاهمشح دد هک دشاب

 مسیتهینام دنیوگیهدی امن با وخ اد ی رگیددن | وتیم

 اب نشود عمش اب دهاوخب یسک رگ ا یلو
 یسخشینارون و فافش یتشره ای یدولبهل ولگ

  دیامنیم مزیتونپیه دنیوگیم دنک باوخ ار
 مشچ ذا ناوثیم یکیزيف ءایشا و باپسا یاجب
 مزیت ونییه هکنیارب طورشم ۱ درک هدافتسا مه

 . دشابن شی اهمشچ یو رین وسیط انتمهب دقتعمهدننک

 مهن لصف هصالخ
 يسيلگنا حارج ۹۸۴۳ لاس رد داب نیتسخن اد «م زین ونپیه» هملګ ٠

 .درب داکب دوخ ینا رنخس رد دب رب زمیج مانب

 هعلاطم مزیت هبنام هراب دد هک «اب راف هبآ» مانب یشیشک ۱۸۱۴ لاس دد ۲
 یک دامآ نب! ربانب زاد ینهذهبنج مزیت هینام هک د ومن هدیقع راهظا ؛درکسیم
 .تسا رث قم راسب «لمع هجبتت دد هدن وش با وخ ینهذو یرکف

 مزيت ونپبه اد صاخشا نیقلت اب مآ ون قا رپ ءامشا اب «دب. رب زمیج» »۳
pr 

 با وخزا ترابع مزبت هینام ,هکتسنبا م زبن ونپیه اب مزیت هینام قرف ۴

 ىلا « توشیم حراخ اھمشچ و اھتسدزا هک تسا ندب سیطانغم هلیسوب ندرگ

 .دشابیم نیقلت و ءایشا اب ندرک با وخ زا ترابع مزیت ونپیه



 ۴ زی ونه نادنمشناد ریاس

 یللملانیب هرکنک نیلوا و

 ینامدد و ییرجن مزيت ونپیه

 «منراهن رب» «و وسل» رتک د |

 :دوبیریگ هشوگ یوسن ارفدنمشن اد«ووبیلد

 لاجنحو وه نودب و ادصورس نودب ؛ اوژنادد

 قیرط زا نادامیب تاجلاعمب لاس تسیب تدم
 . تخادرپ یمزیت ونپیع تاشیامذآ و مزیتوتبیه
 ومربت ونییف هراب ردیب ایک ہ۶۶ لاسرد ٤ء وویل »

 طتف باتک نیا ذا هچرگ ۰ دومن رشتنم نیقلت
 .هدنزرایملع تا رظنیل و :تفدشورفب دەس ق3

  دوب هدش هئارا باتک نیا دد ینشود و حیرص

 .دش یو ترهش د دابتعا بجوم هک
 یارب هک ۰. تسا یفعحم نیتسخن «ووبیل»

 نادامیبدوبهب یارب اد یهاقش نیقلت دابنیل وا
 و یدج نيف ام زا و تسا هدرب داکب یناود

 یاهباتک رد یلو ,تسایسیطاننمهلایس تحس رس
 دوخ هیرظن دد تشون دىب یاهلاسدد هکیرگید
 نکمم كيت ونپیھلمع هک تفریذپ و دومن لیدعت
 میقتسم یبصعلمعایو كيژول وکیسپ ریث تا تسا
 دوش لساح ثابت اب یناسنا زا

 نادامیب زا یکی«ووبیل هرتک د۱ ۸۸۲ لاسرد

 هنوگچیهو هجلاعمتحت « ششهک اد «میاهن رب»

 نیا و ؛ درک هحلاعم دوب دشن لساح یاهحیتت

 هجوتم دوخب تخس اد «میاهن رب» رظن عوضوم
 رتکدنامرد شورهدهاشم یاربهکیروطب «دومن
 راک شور هدهاشم زا سب .دهآیسنان هب «ووییل»

 هن اتسود مهاب ود ره ودش دوبی >یمیمص ناوریپ زا

 .دن دش راک لوغشم

 «ووبیلد رتک د یاههتشون د بنک «میاهن ربد

 .دناسر پاحهب ۱۸۸۶و ۱۸۸۴ یاهلاسرد ار

 و ترهش «ووبیل» بانک نیلوا سکمب بتک نیا
 و تارظنو دومن «دوبیل» دیاع یدایذ تیقفوم
 دد «تشاد هشرعنایناهحهب اد «ووبیل»تاقیفحت

 فاتکا و فا رطازا ناکشزپزآ یدایزهدم هحیتن
 راک شور و مزیتونپیه میلعت و هدهاشم دولنثیپ

 و ناوریپ «ووبیلد اذل «دندمآ یسنان هب «ووبیل»

 بجومع وضو نیا و درک ادیب یدایزنادرگ اش

 ناه «ووبیل »الاح ؛دشء« ووبیل»یم رگلدوقی وقت

 ناکشزپ شک ا شیپ لاستسیب هک دوبیدنمشن اد
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 .دندناوخیم ناتالداش و زابهّمح اروا

 | مانب هک دنتسهیئاهنامه ناداداوهو ناو ریپ

 هسنارف فورعم ناسانشییذا یکی وک داش

 لوغشم سیدابپ ریرتیلاس كينيلك رد 1 ؛ دوب

 .دوب وئییه و یرتسیه هراب رد تاقیقحت

 ؛ اد دسیورف مان هک تسا یسک رتمک ناریا رد

 دب ورق ناداتسا زا یکی وک داش ؛ دشاب هدینشن

 لیمکتیارب ۱۸۸۶ لاسرد دیورف اریز ؛تسا

 نیوزا وک راش میلاعت زا هدافتسا و دوختابلاطم

 .تقر هسنارقب

 ا ۱

 هنارف یبط تئیه وضع وک راش رتکد -۱۸لکش

 و زائمم یلوجشناد اد دیورف «وک داش»

 هک دوپ دتتعم وک داش . دوب هنفای رظن بحاص

 اریذ,دنهباشتم ودره ذونپیهو يرتسيه یدامیب
 هورگ ودره هکدوب هتفایرد لمع و هب رجت نمش
 ساسحا «دنهدیمماجنا یداعریغلامعاو تاک رح

 تارطاخ , دوشیم دایز و دیدش ودره لیخت و

 لاحرد هک یکدوک نادود « دود و هتشذگ نینس

 لاحرد تسا هدش شومارف الماکیداع و یرادیب

 .دی ایم هورگ ودره دایب ًاقیقد یرتسیه و زونپیه
 نامه اب هلمح يداميب هک دوب دقتعم « وک داشد

 هکلب «تسین یوضعای « كيناگ را تلعب یرتسیه
 -وتپیه هلیسوپ اذل .تسا یحودو یلخاد تلعب

 .دادیم افش اد نادامیب لیبق نیا ,مزیت

 ملاسصاخشا ندرک مزیت ونپیه اب «وک راش»
 هدشباوخ یابو تسد رد یجلف و یسمل تلاح

 هک درکیم تباث قیرط نیدب و ددوآیم دوجوب
 یحورهکلب «ددادن یوضعللع «هامح» یرتسیه

 .تسا یلخاد و

 یدایذ ناداداوه و ناوریپ زین «وک داش»

 بوئییه زا وک داش هدافتسا شور ‹ دروآ تسدب

 بح وم شن آو ريب 3 وا تامادیفا ںیاس و مزیت

 . لش « رب رتیلاس» بتکم شیادیپ

 باتک لوا دلح ۱۵۱ هحفصدد هناژ هنا

 لاسرد هک یناود یاهیدامیب تاجلاعم مانب دوخ

 هدیمععصوصح رد دش رشتثم سیداپ رد ۹

 :دسیوئیم یرتسیهوزوئییه هداب رد وک راش لمعو

 تالاسح نیا رد هک تسنادیم وک داش نامگ یب»

 دوج دمهم هداعلاقوف و بیجع یناود یاههدیدب

 ماگنه , دوب هاگ آ نئلت تیمها زا وا دراد |

 هشیمه كل | دعم یلو .دربیم داکب ادیعلت جایتحا

 دن |هدیچیب دایسب یناودیاههدید نیا هک تفگیم

 یسد رب مرلتسم « زونیپه » ینعی نآ نتخانش و

 .«تسا یقیقد رایسب

۱ Charcot 
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 هدنز وک داش هک ۱۸۹ ءا ۸۸ ۰یاهلاسرد

 . هسنارفدد مزیت ونپیه یگالطو ناشخرد رصع هدوب

 ناتشزپ هیلک خیرات نیا دد اریذ.دوشیم هدیمان

 هد وب مزیت ونپیهملع بو دجماهن اتسدامیپ رد هسا رف
 هدافتسا یبصعیاهب دامیب هجل اعمر دزو رهن ابشنآ ژا و

 -ونپیه اسد هسنارف یکشزپ «دکشن اد و دندرکیم

 ((د وب هتخانش ینامدد رومارد ارث[ درب راک و مزیت

 نیلوآ یداختفا سید وک راش

 مزیت ونپیهیللملانیب هرگنک

 ۱۸۹۳ لاسرد دوخ هگ رم زا لبق وک داش

 یب رجت مزیتونپیه یللمل !نیپ ءرگنک نیلوا دد
 ات متشه ذآ هرگنک نیا درک تک رش ینامدد و

 ۱م ویدلتهد ناتسدامیب رد ۱ ۸۸۹ تواءام مهدزاب

 دیدرگ لیکشت وک داش یراخنقا تسایرپ سیراب

 یروهشم و ددقیلاع نادنمشناد هرگنک نیا دد
 زا یدودعم هدع لیذ رد هک . دنتشاد تک رشزین

 :می ربیم مان اد اهنآ

 Brown توارب

 Brouardel لدرآ درب

 Charle - Richet هچید زلداچ
 Azam ماذا

 Lombroso وژورپمل »

 Mesnet هنسم
 )۱, تلوپیل

 Bernheim میاهن رب

 Dejerine نیرجد

 Janet هن از

 Babinski یکسنب اب

 Forel لروف

 Magnan نانگ ام

 Freud دیورف

 William - James زمیج مایلیو
 Bechtereu درت جب

 یللملانیب هرگنک نیلوا یدادا تسابد

 ناتسدامیب كشزپ هیلاپ نمود هدهعب مزیتونپیه
 دوب یسانشتسیز نمجنا لک ریید و «وید لتهد

 ونپیه ۱۸۹۳ لاسدد وک داش یک یمذادعب
 رد یلو داتفا قنود ذا هسنارقدد یتدم ات مزیت

 همادا دوخ تفرشیپ و هعسوت هب اهدوشک ریاس

 . دادیم

 لوبق ددوم ًامسد مزیت ونپیه
 ناتسلگنآ ناکش زب هعماج

 (۵.)۲ ریگیمدا رق

 فرظزا یصوصخمنویسیمک ۱۸۵۲ لاسدد
 دن داد شرازگ ًاقفتم ناتسلگنا ناکشزپ هیماح

 هدوبراوتسا یملع یانبمرب مزیت ونپیه هدیدپ هک
 مزیت ونییه شذدا نویسیمک نیا .دداد تقیقح و
 یاهیدامیب هجل اعم یارب دیدجشورابناونعب اد
 ناوارف شالتذا سپ ءرخالابو دومن دییاتیبسع
 هعماجتقفا ومو لوبق ددوم امد مزیت وئییه هدیدپ
 ¿ .تفرگ دارق ناتسلگنا ناکشزپ

Hotel - Dieu -۱ ۲- این یک و تک د - ی افج قوقح 
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 مهد لصف هصالخ

 مزیت ونپیه هزاب رد ادصو رس نودب لاستسیب تدم هو وسیل» رتکد ٩-

 ناونع تحف ییاتک ۱۸۶۶ لاس رد « درکیم هجلاعم ار نادامیب و هعلاطم
 .تفد شو رف نآ زا هخسن ود طقف هک د رک رشتنم «نبقلث وز ونبیه»

 هجلاعم زونپیه قب رط زا ار «میاهت رب» نادامیبزا یکی هو وسیل» ۲

 .دش «ف وسل» یمیمص ناد ریب زا «مبااهن رب» هجیتن ردو درک

 زا هسشارق « رب رتیلاس» ناتسدامیب رد «دب و رف» داتسا « وک راش» ۴

 .د رکیم هدافتسا یمصع نآدامیپ هجلاعم رد مزیت ونپیه

 ناشخرد و ییالط رصع دوب هدن ز وک داش هک ۱۸۵,۰ ا ۱۸۸۰ یاهلاس -۴ .

 مزیت ونپیه بوذجم ناکشزب هیلک و دوشیم هدیمان هنا رف رد مزیت وتپیه
 .بدن ۵ وب

 تساب د تحت ۱۸۵۳ لاس رد مزیت ونپیه یللملانیب هرگنک نیلدا ۵
 .دب درگ لیکش سی, راب دد «وک راش»

 ناتسلگنا ناکشزب هعماج لوبقدروم ًامسد مزیت ونپیه۱۸۹۲لاسرد ۶
 .تف رگ را رق



 درک نآ وتن ادب وه هک لدنیادد تسایدرد
 درک ناوتن ادیب هک هنیس نیادد تسا یرس
 یرون وت نسح دهد اد ام ة؟دبد ات
 درک ناوتن اشامن ون لامج غاب دد

 مزیت ونییه و ديو رق

 اد دېورف هک تسا یسک رتمک نارپا رد
 ناریارد دیورف هب طوب رم یاههنشون «دسانشن
 داوسعقف هکیناست شک ا «دداد ناوارف هدنناوخ

 و داآ اب شیبد مک .دنداد نتشون و ندناوخ
 لیادنمهب «دنتسه انشآ نا ريا رد دیورف دیاقع

 یدیدج بتکم داذگ هیاپ دیدرف هکنیا لیلدب و
 و دشابیم اند دد (یواکناو) زیلاناکیسپ مانب
 نم دوبن یمسم یک دنذ هپ تهابشیب شتآذرابم
 صاصتخا اد مزیت وئپیه هچخی راست زا لصف كی
 .عداد دیورف هب

 لها و ناوشباتک نان اوج اب هثحابم نمش
 مزیتوئپیه دیدرف دنیوکیم هک ماهدینش هعلاطم
 دوطب لکش نیاب فرح نیا , هدرک دد اد
 نیا فرطذا یداهلنانینحو تسین حیحص قلم

 مکتاعالطا هناعن دملاطمب دنمقالع دآرفا زا هدع
 رصقم هتبلا و + تسا مزیتونپیه هراب رد اهثآ

 یملع باتک نونک ات ناریا دد اریذ دنتسین
 دوطبنآ هچخیراتو مزیت وئییعهدایرد یاهدنزرا

 .تسا هدشن هئشون لماک

 زا تدابع مزیت ونپیه هک ميگوگب ميناوئيمنرب 7
 تشاذگ نآیور اددوخ یاب دیورفهک دوب یاهلپ

 ؛ تفر الاب (یواکناور) زیلاناکیسپ فرطب د

 هک دوب یاهچیدد مزیتونپیه هک تفگ دیاب هکلب
 اد یهاگ آ دوخان یایند هچیرد نآ ذا هیورف

 نتشاد راکورس زج زیلاناکیسپ و دومن هدعاشم

 یرگید زیچ «سایسوکن ادای یهاگ آ دوخان اب
 :تسا یقاب دوخ لاحب هجسیزد نیا یلو ؛ تسیف

  تسا یئاب دوخ لاخب هچیدد نیا اهلت هت

 هداومیخرب دد نآ ندش هتسبای مدمتممنم هکلپ
 .دوشیم ینالوط و داوشدیب یواکن اور ءار



 زیل ان اکیسپ شور راذگ ناینب دی ورفدن ومگی زرتک د ۔۱۹ لش #

 دایسب د ءاتوک هاد هزورما زیلان [ونپپه
 رثک ارد رگید تدابعب ؛تسا ژیلاناکیس هاتوک

 ات تسا رتهاتوک دایسب ءار زیلانآ ونییه دراوم

 هداب رد دیورف ظنداهظا نامذ زا ؛زیل اناکیسپ
 ؛تسا هدشن دد مزیت ونپیهاهنت هن نونک ات مزیت ونپیه

 | یقرتم یاهدوشک همه نآ یملع یاههشیر هکلب
 .تسا هتفرگ ارفا رناهج
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 نوماریب ثحب هب همدقم نیا ذا سی الاح

 یکدب.ورف ۰ ميذادرپیم مزیتونپیه و دیورف
 دوطج اد مزین ونییه درک هج ؟ دوب
 هدافتسا نآ زا روطچ و ؟ تفر دای
 -ونپیههب عجاد یاهدیقع هچو ؟دومن
 ؟دراد مزیت

 ۱ دج و رف هی دا تالبصحت و دل ون

 ۱۸۵۶ لاسهم مشش زور رد «دی ورفدن ومگیز»
 دوشک یوارومتلایادد دادوییارفكجوک رهش رد

 لاس راهجذا شیب یلو .دش دلوتم یکاولسکچ
 داهج نیپدد هک اریز دنامن یقاب رهش نیا رد

 ًابیرقت و دمآ نیوهب شاهداوناخ هارمه یگلاس

 شیرطا تختیاپ نیو رد اد دوخ رمع رتشیب
 .دین ادذگ

 تالیصحت نارود رد دی و رف
 دادعتساو شوه یا راد

 ۱ دون هداعلاقراخ

 دادعتسا و شوهیئادتب | تاللیصحت نارودرد

 هدنیآ ناشخرد غ وبن رب تلالد هک یاهداعلاقوف |

 ریاس نیب « دشیمن هدید یو رد دیامن دیورف

 نارود , یطسوتم دادعتسا اب نازومآ شن اد

 تلعب طقف ۰ دنادنگیم اد یگادتبا تالیصحت

 ؛ باذع و هجنکش دروم زودره شندوب یدوهب

 .تفرگیم دارق شناسالکمه ریقحت و رسم

 یلو ؛درکیم تداثحساسحا ماد دب ورق

 اریذ « دش مامت یو عفثپ تراقح ساسحا نیمه

 هکیناسک همهزا ار دوخ هدنیآ رد هک «دش بحوم

 یاجب دیورف .دزاسرترب دندرکیم ریقحت اد وا

 ندش گن رمه و میلست یاجب و طیحم اب شزاس
 همه و درک یریگ هدانک عامتجا زا نارگید اب

 همهب دتفرگ هرخسمب اد ع امتجاننسبادآ واهشور
 «دشانتعایب مد رهن اذوریاهیمرگ رسواههچب زاب

 .تفرگ شیپ رد رتناشخدد و رتهب یهاد و
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 ‹ طیحم راشف و اهیتخس :دبوگیم نوئلیات
 ای و رتتس ای و دوخ زا رت رہ ای اداهناسنا

 هنیمزب یکتسپنیا .دیامنیم حطسمهو گن رمه
 نآذا دب ورفین ورد تیص>حشدراد دارفا تیسخش

 ای رتتس اد وا طیحم هک دوبن یئاصتیصخش
 هک دوب نانحت آید داهن هکلب .دناد رگ حطسمه

 ءاهیتخسو اهداشف .دنادرگ طیحمذا رت ربادیو

 سومخ نیا دد د درک دوخب یکنم اد دیورف
 روزو : یسیونیم دوخ یفارگ ویب وتا رد دیورف
 درج نم E TS مد انغآ دوخ تشون رس اب
 یئاجحارم .هوبنآ تیرثکا نایمرد ؛متسه تیلقا

 یار یدازآ زا و مدش یکتم دوخب اذل ١ تسین

 «مدش دنم رهب هداراو

 ماگنه,لیصحت یتامدنعمدود همناخزا سپ

 داهجهبآ ریز ؛دویدید رت داچداهتدم هتشر باختن |

 و قوفح -یسانش» ایک یمیش یمیش ش دوب دنمفالاع هتشر

 رصانع ساوح هیلالصم یاب ماجنأ رس .یکشزپ

 یکفت یاجب ای و نامایگ یگ دن زب ندربیپ اي
 یوسب «قوقح ینعی اهناسنا طب اور یگنوگچ رد
 نیسدد ینعی «تفدشیپ اهناسنا تایحور یسدرہ
 نی : هاگشن اد یکشزپ هدنشناد ءادیگلاس هفت

 هیت سنا دی و رف ابوگ :تفرگ شیپدد ار
 نیآ دادرک و تاک رحو راتفر یگنوگچ كرد هک

 .تسا رتبلاج یرگید زیج ره زا اپود ياهمدآ

 رد قیقحنب هک یگوجشن اد نادود رد دیورف

 ؟یفزوژ 2 رتک د اب تخ اد ریپ !یسانشیپ هراپ

 انشآ دوب ردقیلاعو رظننبحاصیکشزپ هک «یتدرب
 د

 یواکناور هاد مزیت ونپیه
 دهدبم ناشت ار

 دبیورف ١ رتورت رثک د تاجلامم هیلک رد
 دهاشو .درکیم یداکمه یوایو ؛دوپ وا ءا رمع

 رتکد یذور دوب تایلمع یگنوگج رظان و

 ۽ قیرط ذا اد كبرتمیه رامیب نز كي رگورب
  نز هجلاعم لاح رد ؛درکیم هجلاعم مزیت ونپیه
 5 تارطاخو موشیم مزیتوئبیه یتقو» :تفگ دامیب

 ساسصحا مروآیم ناب زب و دای ار دوج هتشذگ

 نی «منکیم یبیحع یدوبهب و یددذیب :شمادآ

 ینعی یواکناور یوس هک دوب ياهچي رد تدابع

 دوخلددرد نتفگ ابدامیب هک دامیب لددرد ندینش

 . دنکیم يدويهب ساسحامینیبیم الاب رد هکیر وطب

 بلاج هتکن هجوم هیورف د رگدرب رتکد
 شیادیچ بجوم هتکن نیمه هک , دندش یاهزات و

 ترابع هتکن نآ و دش یواکناود ای زیلاتاکیسپ

 تارطاخ نتفگ و ندروآ دایب هکدوب نیا زا
 شاف رگید تدایع هب ای هتشذگ یگ دنذ ناجیهرپ
 دابیبینارگت و جند راب ؛ینتفگن دارسا ندرک
 .دداد ینامردشزرا نیاربانب .دزاسیم كبس اد

 ره» :هک دندپسد هجیتن نیاب ماجفارس
 ی نا یدادقم اب هارمه یاهرطاخ
 وخان تا رطاخ نب! رگ ؛تسا یفطاع

 و يينک ناهنن و ظفح اد خل و دنباش
 مي دادهاگن یفخمد وخ نوردرد (راهن آ
 هتشابنا امزغمددمجازمکذ رنا یدادقم
 و اهدرد راچد اد ام و دوشیم عمج و

 همه رگ! یلو دنکیم یناود یاهب رامیب
 ار دوخ ینورد هدننک تحادان زا رسا
 و دایب دنتسین رب دیلد و دنیاشوخ هک

 ام زغم مکا رتم ی رنا ؛می.دوایب ناب زب
 عفد یناور و یحور یشوخا و دازآ
 «.دوشیم

Joseph Bruer۱ یاس  Neurologie 
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 هک هچنآ ؛(وباک ) هدن راگن هدیعع هب یلو

 «دنکیمراپ كيسوهدوسآ لددرد نایب زا سپ اددامیب

 فرحو ندرک تبحص هکلپ «تسینذاد نایب اهنت
 زکر مت داجیا و .دنکیم زک رمت داجیا «ندز
 ناجیه اب هکیسک «تسا فیعض زونییه زا ترابع

 هب طوب رم شیاهتبس رگ ولو دنکیت تحبص
 هییقد دنج زا رس مهزاب دشابن شندرد دا رسا

 صحثرم اریذ « دنکیم شمادآ صاسحا تبحص

 زک رمت ۳ .تسا زک رمتم شرکف تبحص لاحرد

 « ندز ؛ ندز داد تسا فیعض زونییهزا تب ترابع : زیف رکف

 هک دنتسه یلماوعهمه «ندز گل :ندیشک داب رف

 دنچتدمب زک رمق نيا و ؛دننکیمرک ست داجیا
 دنکیم سکلدداجیا اههچیهامو باصعاردد هقیقد

 رجنم یطرش یاهبات زاب نثفد نیب زا تلعهب و
 .دد رگیمیبسع یژرنا هیلختهب

 دناوتیمواکناور هک تا لددرد مودهدیاف ۵4

 یاهزات یاهباتذاب داجیاو دامی هب ؛ سکع نیعلت

 هقباسم ماگنه یتامرهق رگا الثم ۰ هیامن
 . .دش نویسرید راجد و هددوخ تسکش سکب

 | و ادن نان ام رهفهبههک هنکیم نقلت واب واکناور

 ناوررد نات دوفتو ؛دندوخیم تسکشیهاگ ای

 .یداع لاحرد ات تسارتشیب زک رمل ماگنهدامیب

 لولعم طقف یناود یاهب رامیب

 .تسین باصعا هاگتسد لالتخا

 نز هجلاعم زا لبق ات ینعی ؛ زورنآ ات

 یناود یاهیدابیب مامت هک دشیم دوصت كي رتسیه
 مامتو تسا باصعا هاگتسردرد لالتخا زا یشان

 یسدرب و زنم نتفاکش فرص « ناکشزپ تقو
 . لشیه اهیب
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 اراکشآ «رثورب» رتک داب یراکمهرد دیورف
 یادی اف تاصعا و زغم رد اهشواک نیا هک دیدیم

 و وئاحاب ناوئیمن اد اهیدامیب همه و ددادن

 هحلامم یحارج لیاسو ریاس و پوکسرکیم

 دومن یاهزات فشک درک یرگید یکفدیاب ؛دومن

 .درک ادیپ یرگید هحلاعم هاز

 ۱ یکشزپناو ریا رتک د تفاب رد

 لاس رد یکلاس جنپ و تسیب نسزد دی ورق

 رتکد و درک تفایدد اد دوخ یارتکد ۱۸۸۱

 شور هتفیش نوچ نیو دش هتخانش یکشزپ رد

 یاههتشر نایمذا اذل .دوب «دشریورب تاجلاعم

 ار(یرتایکیسپ) یکشزپناود . یکشزپ فلتخم
 و قیقحت هب عورش وا ام وز

 .دومن شیامذآ

 باتک نیلوا راشتنا |

 ۱ ۸۸۵ لاس رد رثورب یراکمه اب دیورف

 باب رد یتاعلاطم» ناونع تحت یباتک اک رتشم

 بلاجباتک نیارد هچن آ دن درک رشتنم«یررتسیه

 مانب یکی رتسیه رثخد یدامیب حرش تسا هجوت
 ۱۸۸۲ ات ۱۸۸۰ یاهلاسرد هک دشابیم «انآد
 .تساهدش هجل اعم رئو رب شود اب

 مزیت ونپیهدوطچ هک مریگب هجیتن مهاوخیم نوچ
 هحل اعم ح حرش اذ . دوشیم مأوت يواکناود اب

 .منکیملقن ًاثیع اجتیا رد اد ءان آ :یدامیب

 ان یدامیب هجلاعم ح رش ۱

 دد هک هلاس كيو تسيب تسا یرثخد ان آو

 :لیبفذا یرتسیه شرا اوعمامت تلاسک لاسود یط

 :یردام نایز یشومآرف  بالاصح ضابقن 2 جلف

 هلسلس كي و تیمعخش ددعتو نش دوخیب فلوت

 علب توعص - مشچ یدات ریظن « ین دب ضداوع
 .دوشیم هدید وا رد تساد ےس سد یسحیب

۱ nna 
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 دنوشیمهجوتم هثیاعمذآ سپ دیورفورگورب

 دوجو ( یوضع ) للع هل وگچیه هک
 -.ارحبهب طوب ره «انا» یرامیب للعسب .ددادن

 میمستكش زب ودنیا ؛تسا یلخ دو یفطاع یاهن

 ای دننک بیّقعت ار یرتسیه شداوع هک دن ریگیم

 ریمضدد هک یفطاع و یصوسخ و یصخش عبانمب
 هکیئاههزیگناب دعب و دنس رب دداد دوحو رامیب

 .هنف سب یب دراو دوحو عبانم نیا تشب رد

 ۱ مريت ونپیهلاح رد«ان [ »تار اهظا

 مزینوئپیه اد انآ «دیورف» و «رئورپد
 -وئییه لاحرد , رتخد هکیتاداهظا زاو هننکیم

 زا تسایتدم ان هک دوشیم مولعم :دیامنیم مزیت

 و بشود دنکیم یداتسرپ شریگ نیمذ و ریپ ددپ
 نیا زا انآ هددزگیم ددی رتس دانک رد وا زور

 و «دمآ گنت هب ددآ تلاسک د یمئاد یراتسرپ

 و دنیبیم كسیدزن اد ددپ هگ رم ؛ هدش هتسخ
 .دزادنب یمهدوهیب ارد وج یزورن ابشیاهششوک

 ایآ تسا یندرم مردپ ؛ دش دهاوخ هچ »

 ۱ «...منک شک رت

 شوختسدشردپ رس یالابیلدنسیور ءان آ١
 یلدنصتشب هب شتسد هکیلاحرد .دوب داکفا نیا

 . دوریم باوخب یگتسخ طرفنا .دوب نازیوآ
 تخل هتخب دآ تسد هدوشیمرادیب باوخذا یتقو

 شنامشچنوچ .دباییم تک رحیپ و سمل اددوخ
 تسا هدش دات یگدولآ باوخ رثا دد ېک دنا
 یو رد یساره و سرت , دنیبیم وحم اد ءایشا
 هحوتعدن زب فرح دهاوخیمیتقو ,دوشیم داجیا
 زیج چیه و تسین ندز فرحب دداق هک دوشیم

 یردام نابذ یاجب دایتخایب « دیایمن شدایب
 نابذرب یسیلگنا ظنافلا , هدوب یناملآ هک دوخ

 :دسربیم شرتخد زا اد تقو دامیب ددپ .دروایم

 كشا نامشج اسب اما « دنکیم هاگن تعاسب انآ

 .تسیث تعاس هحفس ندیدب رداق دوخ هدولآ

 للع هک دوبن یفاکیگاهنت هب تارطاخ نیا

 رتشیب «رگوری»اذل «دیامن مولعم الماکاد یدامیب

 نیب دیاب هک دن زیم سدح هجیتن رد .دنکیمرکف
 نابزرب مزیتوئبیه ماگنح ان آهک یطبدیب ظافلا

 یاهطباد وا هتشذگ ینارحب تارطاخاب ددوآیم
 -.وئییه از «انآ» هداب ود اذل «دشابهتشاد دوجو

 ناب زب درکم اد دوک ذم طافلا و دیامنیم مزیت
 ادیب یلمعااسکع هچ رثخد رد دنیبب ات دروآپم
 هدوشیم مک دامیب تمواقمذا هیناثهب هين اث ,دوشیم

 بجوم درگیمدا رکت«رثورب» هک اد یاهملک ره

 دوختارطاخ دناونبات دوش ٹیک ان آ هب هک دشيم
 دروایپ دایب شهد ار

 تقورهەک دننکیمهدهاشم دیورفد«رگورب »

 یراج ناب زب و ددوآیم دایب اد ياهرطاخ انآ

 و ددرگیمزاب یداع لاحب یتعاس دنح .دزاسیم

 .دنکیم شمادآ و تمالس ساسحا

 ثداوح دامیب ؛ دیاییم همادا زیلان آ ونییه
 یکدوک دد ؛ ددوایم دایب اد هتفر داب زآ موتکم

 نزنیاذا انآ دوب وا تمدخدد یسیلگنایئوئ اب

 دابکییسیاگنا تز نیا اریز هدوب رفثتم تخس
 هداوناخ لها هک یناریلاپ انآ ناگ دید لباقمرد
 هداد بآ دوخ گس هب « دندیشوئیم بآ نآ اب

 ۽ توب

 .دروآیمناب زب ادهرطاخنیا انآ هکیماگنه

 یتحاداننودب ؛دن داذگیمشبل رببآ زاری ین اویل
 خلت ءرطاخ زا ربا و یروآ دای ,دشونیه ار بآ

 .دزاسیم عفت یم اد علب تبوعص یک دوک
 ان[ و ؛دیاییم همادا زیلانآ ونپیه مبقنیمهب

 ؛ دروآیم دایب تشيب اد دوخ تارطاخ هج رع

 .دوشيم رتهب شلاح
 ی سس مو

 ۱ ان[ ددجم مزیت ونپیه ۱
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 دننکیمباوخاران [هراب وددی ورفو«رگورب»
 دوشیممولعم :دنهدیمهمادا دایی ناور ندب واک هب
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 . دوریم باوخب یلدنص یود هک بش نآ رد انآ

 " شردپ و واب یهایس دام هکدنیبیم باوخ رد
 شنابز تشحو زا «دسرتیم تخس :دنکیم هلمح

 « دناوئیمن تن زب دایرف دهاوخیم « دیآیم دنب
 .دوشیمیداح ناب ذ رب یسیلگن اهن اک دوک هن ارت طعف

LTرد هک دتیبیم بآ وخب دام لیلد نیب  

 ههر زمرد هک دوب هدینشدوخشوگب ًادارک یدادیپ

 دیاش .تساهدش هدید یئاهرام وا هناخ دواجم

 هناک دوک هنارت ؛ دشاب هدید ار اهنآ مه شدوخ

 -تشحو یایود !ریذ ءدنکیم من رت اد یسیلکنا
 یوناب دوآ رفت تارطاخب اد وا « دام زیگنا

 هئخومآ هاذآ یک دوک ردهک ىئاھەن ارتو یسیلگنا

 "نب وک رز ؟یغا ر راس اش .كشذبم قوس ؛ تسا

 ان یرامیپ تلع

 حلت تا رطاخان آ یبصع یاهی دامیپ یلصاتلع
 طکارش رد و هدش هدز "سیاو هک تسوا هتشذگ

 اب هرخالاب هک .تسا هتفای یلجت لاجم ,دعاسم

 مسیت وئییه لاحدد خلتتارطاخ نیا ندروآ دایب
 الماك انآ یرادین لاح رد اهنآ نتشاد دایپ و
 .دوشیم هجلاعم
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 ناکما دشیمن مزیتوتییه رگ ا «انآ د -۱
 دایسدایسب شاهجلاعم ناکما ایو تشادنهجلاعم

 هجوچیهب یدادیب رد هک لیلد نیدب . دوب مک
 دایب اددوخ یک دوک نادود تارطاخ تسن اوئیمن

 میدوايپ دایب اد «انآ» تارطاخ یرادیب لاح
 زاب مهنآ و . دشکب لوط اهلاس تشاد ناکما
 لاح رد یواتناود اب هک دوبن مولعم سرزد تس

 هناپ ددوایبدایب ادتارطاخ همه دناوتب یدادیپ

 تارطاخ نددوآ دایب اب اهن یدامیب -۲
 طعف یرامیب تلع نشناد هکلب ؛دوشیمن هجلاعم

 اتش. هن ازور یگ دنز رد ؛تسا هجلاعمزا يمين
 هک دیتسه ورب ود یدایز هنوگ دامیب نامدرم اب

 زابیل و دنن ادیم اددوخ یناود یدامیب تلع همه

 یدامیبفشک زادعب نیاربانبسپ «دنتسهدامیب مه
 یدادیبدد نیقلتنیا و دوشنیقلت دامیب هب یتسیاب
 ,رکف زک رمق یمک ای رکف نک رمت نادقف تلعب
 .دداد یزیچان دایسب رثاای و ددادن را دایز

 تلع فشک نودب زونییه لاحدد نیفلت -۳

 ددیدامیب تلعفشک د تسا رتمک شرثا یدامیب
 ازین ذونییه لاحرد نقلت نودبيداديب لاح

 تسا بفیعض شریث ات اب و ددادن نادنح وعده تی ۳ ۱
 a ج ر
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 یگلاس ۲٩ دد ینمی ۱۸۸۵ لاسب دیورف
 ؟يبسع ضارما صصخت+ و تفای ازس هب یترهش
 یلودرکبسک یناوارف یاهتیقفومو دش هتخانش
 .دشن وا دورغ بجوم اهتیقفوم نیا

 رد شیاجب هک درک توعد ار وا «۲رن یم»

 نیرتگ دزب ذا رعانیا و هنک سید هاگشناد
 نیاب ندیسد اب و دشیم بوسحم وا تاراختفا
 فو نادانسازا يدايس دننامزایتما و داحتفا
 ءاررد هک داد حیج رت هکلیدزن احرد و دیدرگن

 و دنیشنن اپذا دوخ تاقیفحتو تاملاطم لیمکت
 دهد همادا اد دوخ رمئسم ششوک

 دو ریم وک راش دزن دی و رف

 اب اد دیورف ترفاسم لیاسو كورب تسندا
 دی ویفو درک مهارف سی دابهب نیو هاگشنادج رخ

 و دوخ تاعلاطم لیمکت یارب ۱۸۸۶ لاس رد
 و _  سس.

۳ ۲ 1~ Refoulement ۳ Nevroses 
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 سیداپ ؛تفدهسن | قب «وک داشد میل اعق زا هداشتسا

 بسعت دویقذا د داذآ و ون يلميحم دیورف یارب

 .دوب عراف نیو رمش مدرم
 رظت بحاصوزاتممیئ وجهن اد اددیورفوک راش

 یعس دیورف هک ءان آد هضراع هب اما ؛ دوب هثفاب

 یهجوتدمد حیضوت دهد رک وگ زابشیارب د رکیم
 «د رشت

 هسنارق رد هعلاطم هام دنچ زا سپ دیورف

 دوخ تایی رجت زا یشدازگ و تشگ زاب نیو هب

 داد رظن و درک میدقت یشی رطا ناکشزپ هعماجب

 ضرا وعنا وتيم مزیت ونپیههلیس وب کر"
 ننچمه و درک داجیا اب و عقد اد هلمح

 نادرم رد تیسن نامهب :تانذرپ هوالع يررتسیه

 .تسه مه

EZE 
 مه واع و درک جاودزا ۱ ۸ لاسرد فد و رف ۱

 سیسأت زین یبطم نبو هاگشن اد رد سیردسآ رب

 هسنارفب هداب ود جاودزا زادعب لاسهس یلودرک

 .تفاتشیسنات یاملعد زن دابنیا و درک ترفاسم

 | نامددهلیسد نی رتمهم مزی ونپیه

 نامددهلیسونب رتمهمم زین ونپییه
+ E اچ و + r ی چه جا + PY E 

 نیوبتکم فالخرب یسنان بتکم ناکشزپ
 دنتشادن یهحوت (یوُمع)كاین اگ را للمب سیداید

 نامرد هلیسو نیرتمهم اد مزیتونییح و نیت

 هک دندوب یعدسم و دنتشادنپیم یناوز شارما

 یشوخان هن وگ همه هجلاعم هدهع زا مزیت وئییه

 .دیایمرب یناود

 1 مزیت ونپیههب عجا ز دی و رفهدیقع

 و شیامزآ و هب رجت اهلاس زا سپ دیورف
 «درکیمداک یسنان ناکشزپ دزناهتدم هکنیازاسپ

 ار مزیت ونبیه هک ی سناف یاملع هدیفع فالسح رب
 هدش هجوتع ,دننسن ادیم هجلاعم هلیسو نیرتمهم

 تسین ذودحمان مسيت ونپیه ينام شزرا هک دوب

 :دشابیم تبع ود یاّزاد ل ونش و

 مزیتونپیه تلوهسب سس
 .د وشسب

 ات مزیتوئپیه لاح رد تانیقلت اینا -۲
 نونک ا و تسا یهاتوک نامزب دودحم و دادیاب

 ثحب یتلصفم هیورف داریا ود هب مجاد نم

 مزیت ونپیهت وه همه-لوا
 دژ وشیمف

 تلوهسب سک همه تفگیم دیورف هکینامز
 ات و ء دوب ۱۸۸۵ لاس « دنوشیمن مزیت ونییه

 نآ ذا لاس ۸۵ دشابیم ۱٩۷۴ لاس هک زورما
 فورعم یاهتسی ونپیه هذورما «ددنگیم خیدات

 یللملانیب نمجنا» سید «زریامیليسنا» ریظت

 «یزچدامول راک د رثک دو«یب رجت و ین یی اب زونیبه

 یاهروزیتوئم 7 وئییهذایدایز هدعو «تلینا ود رتک دو
 دصدد۵٩ دنتسع دداف یوروشوهسنارقو اکی رمآ

 دیورق نام ردد « دننک مزیتونپیه اد دارقفا
 م زب وئییه لباق صاخڈا ذادصرد ۳۰۱7 ۲۰ طقف

 صاحشایریذپ نیفلت یگید ترایعباپ دادعتساو

 .تسا توافتم ندش مزیئوئییه یا رب
 مزیت وئییهداسا باتک رد «تابناودرتکد

 هک دهدیم باشن دامآ و شیامذآ ... 5 سب وفيه

 .دنتسهندش مزیت وئییه لباقمد رم ذادصرد۵,۵ ات

 ساخشا ندش مزیت ونیبه دادمتساای تیساسح

 :تسا ریذ بیت رتهب
 دص رد دن وشیمن مزیت ونبیط ااصاهکیناسک ٩-

 دن وشیم مزیت ونپيه «شابس یلیخ» هثست ابی -۷
 اص زاخ + ٩

 ۲۵ دن وشیم مزیت ونپیه هثكسد» هکیناسک -۳
 باب را

 ۳۵ دن وشیم مزیت ونییه «طسوتم» هخیناسک -۴
 دص رد

 دن وشیمم زیت وبه قیمعاب «نیگنس» هکیناسک ۵
 لص راث ۹ + + عمج لص ات ۲ ۵



 تیساسح هک تسین نیا هدشداب لودج یئعه

 .تساتباث وحن نیمه هشیمه ساخشا دادعتساو

 كيسزونییه لوا هسلج رد هک صاخشا یخرسپ

 ناقباوخ هسلجدنحزا سپ تسا نکمم .دن وشیم

 نیناوفذامزیتونپیه اریذ ۰ دسربقیمع هلحرمهی
 هاج رس رد ؛ دئکیم یوریب تداع لیکشت

 ماجنا رتهب و رتیگنس لبق هسلج زا مزیت وئپیم
 ساخشازادصرد 4 ۵ روک نملودجهب هحوتابدوشیم

 .دنتسه مزیت ونپیهلب اف «تلپنأو» یطنب

 هان وک مزیت ونپیه رثا - مود
 تسا رادب اب ان و

 مزیت ونپپهدیورف دش پجوم هک ی مود لیلد
 تاجلاعمیخ رب نمض ,هک دوب نیادداذگب رانکاد
 .دهاشم یرتسیه لیبق ذا یناود یا هبدامیب
 باوخ لاح رد ییز وتییملاحرد دامیپ هک درکیم

 مهیدادیب زادىپ و , دوشیم بوخ الماک یعونصم
 تسا بوخ زود دتجات رک ادحاب تعاس دنجات

 دامیب یتحاران و درکیم دوع یرامیب افعي یلو

 . دنامیم یقاب قباس لاحب
 يداميب تسد يرتسيه شضداوع للعب الثم

 دد .دشیم مزیتوئپیه یتفددامیب نیا . دوب جلف
 دنچاتو « دشیم بوخ شتسد مزیتوئپیه تلاح
 ملاس شتسد مه یدامیب ذادعب زور دنج اڀ تعاس

 هیل وا جلف لاحب شتسد هراپود ادمب یلو ؛ دوب

 . تشگیم رب

 لیبق نیارد مزیت ونپیه .ندوب رشآیپ تلع
 و تلع تسا نکمم هک تسشا هی دامیب

 زیگنامغو خلتیاهن ارحب و اهءهدمعدب طوب رمدامیپ

 رهاظ تسد جلف لکشب هک دشاب هتشذگ نادود
 دوخیاهلد درد رامیب هکیتفوات اذل « تسا هدش

 جن ر تارطاخ هکیمادامانو ددواین نابزب اد

 دیاین دامیب ناب زب تسد ندوبجلفهب لدوپ رم دوآ
 شا مک , دش دهاوخن هجلاعم تلوهسب دامیپ

 یگاهیدامیب ذا یخ رب هداپرد طقفمزیتونپیه ندوب
 هکیدوطب ؛ دنکیمقدص دن دادیضدامت ءاشنم هک

 اتمی ده

AY 

 . دومن ميهاوخ ثحب دوخب طوب رم لصف رد
 هک اد اهیدامیبذا یدایسب تسا رداق مزیتونییه]

 یا رد هکلب هدوبن یناود یاههدقع زا یشان
 , دنک هجلاسم هدمآ دوحوب تداع و رارکت

 .دوشیم در دیورف رظن یدنح لئالدهب نیاربانب

 هراب رد دب و رف هدبقع ټر

 مزیت ونپیه
mews s+7  

 ار همه هک تسا هتغک دیورف رگا ٩-

 .همه مزیتونپیهاب و درک مزیتونپیه ناوتیمن
 هک دوشیمن لیلد « دنکیمن هجلاعم اد اهیدامیب

 هک ميگوگبو میشکب نالطب طخ مزیتونپیه یود
 . تسا هدیافیب ايو ددادن دوحو اي مزیت وئبیه

 هی ومعدآ وم نامز نآ رد دی ورف هدیعع -۲

 هاشداب ای دوهمج سید میشوتب هکدومن ینوناق

 هکشیاامک « دشاب ارجالاعذال همه یارب و دسر

 نامزن [ مزیت ونییه نادنمهن ادو ناکش زی ذآ يخ رب

 .دیقعەب یهجوت نیرتکچوک شیپ لاس ۸۶ ینعی
 تاقیقحتبو ؛ هدرکن مزیتوئییه هرابدد دیورف

 .دن دادهمادا مزیت ونییه هاب رد دوخ تای رجت و

 هک یناود یاهیدامیب هرابددمزبتوئییه ۳
 ںی ات دشابیمین اودیاههدفعاب سکلیمک اهن آ هشیر

 هلیسوی مه اد اههدفع نیمه یلو « دداد یرتمک

 دامیب رطاخب ناوتیم رتعیرس یلیخ مزیت وئپیه
 یتحس دد أش یرادم لاسردهکیت دوصرد ؛ددوآ

 ار دوخ تیلوفط نارود تارطاخ دناوتب دامیب

 ۳ ددوأیب دایی

 یئقو هک دش تباث دیورف ذادیب اهلاس ۴

 دوخ تاقوا رثکا , دوشیم مرت ونپیه یصخش

 لاسحدد دامیب ینعپ « دوریمورف هنشذگپ دوخب
 یک دوک نادودب و دوریم بقعب دوخب دوخ زون

 مامت تلاح نیا رد و , ددرگیمذاب تیل وفط و

 تسی یدوآ دایب رداف ی دادیپ رد هک ادیت ۱ رطاح

 هتسد نآ ن یارب انب « دروآیم دایب زونپیه لاحرد
 قیرط زا دوب دفتعم دیورف هک اداهزامیب زا



 سس سس تست سا سس نسب ب۸

 هلنحاللم لا ب درگ اوادم نآ وتیمن مزیت ونییه

 ناوتیم رسندوز مزيت ونییه قیرط زا هک دوشیم

 . درک هجلاعم

 ذا یدادعت طقف رگ ا دیورف هدیتسان -۵

 هجلاعم مزیتونپیه هلیسوب ناوتیمن اد اهبدامیب

 رظنفرص مزیت ونپیه ذأ هک دوشیمن لیلد : دومن
 هدافتسا اه زامیب ریاسهجلاعم یارب نآزاو مینک

 مزینونپیه را ضاح نامزرد هکیلاحرد , مینکن
 تحیع رد هک دوشیم یدایز دایس یاههدافتسا
 .دش دهاوخ ثحب هداب نیارد مزیتوئییه دیاوق

 ترشی نرقمبن دب و رو 7

 تخادنا ریخأت هب ادمزین ونپیه
 نانجن [ دی و رفذوفن ه:دیوگیم«رزیام»رتکد

 مین ات ۱ درک اهر ار مزیت وئیبه هکنیمه هک دوب

 هن وگ ره ماجنا دد یلک منام كي تروصب نرف

 نکیل . دمآ رد هتشد نیا دد تاقیقحت» یسررب

 رد هک ناسانشن اور مود یناسهج گنج نایاب رد

 هب عورش , دندوب هدرک لیصحت یواکناود هتشد

 دن دومن ذونییه هزاب زد دیدح فاشنک | و قیفحت

 شهاک یارب نکمم هلیسو كی ناونعب نآ زا ات
 ج راخموەئپ زهنتساک نینچ ھو نام دد نام ز نداد

 .«دنیامن هدافتسا یواکناود قیرط زا هحلاعم

 مزیتونپیه هک دزب مچ ول یلدا
 زا یرایسب و دراد یناهج تک جت هک ی یکی رمآ

 مزیت نیم لیصحت یارب ناواکن اورو ناکش زپ

 دیورف ...» : دیوکیم دنوریم وا دزن یکشزپ
 داکیار زیتونییه درک یعس شاهیل وا تایب رجت رد

 «رگورب» مانب يرگيد واکناود یداعمهاب و درب

 رفل ویامه یافآهمج رف تورک ول یلسل هتشون میت ونیپهوئا -۱

Association des 10625 -۲اه  

 لوغشم تشاد یئازسب ترهش نامز نآ رد هک

 ‹ دوبن شیب یراک هزات وا دزن دیورف « دشراک

 هتشدنیاذآ و دوبن مه یلباق دوزیتونپبه هوزاعب و

 یفرط زا و ت تشاد زیجاف دايس , یناعالطا ملع

 + تشادت عارس دوخرد مه یلماک سفتب تب دامتعا

 هجن دخ او مزیت وئیبع لبه كي رحت یارب !ریذ

 دابنعا و نانیمطا زیج ره زا لبق هیاب بولطم

 .«. دشاب هتشاد دوجو صخش دوخ رد یلماک
 دوببوجحم هداعلاقوف یناوج نامز رد دیورف

 و دوبهنسشن وا یولح هک شنادامییذآیکی رگ او

 , دشيم تحاران الاماک درکیم هاگن هاب هریخ

 دیناسباوحیم تخت یور اد شنادامیب تهحنردپ

 تسشنیم یلدنص یود تحت رس یالای رد دوخو

 دوخ یملع تساک و مک نوچ دیورف هعالخ
 ردد رک هدهاشم المع یئ ورب تیففوم لباقمرد اد

 اجنیمه ذاو دمآ رب دیدج كينكتكي یوجتسج
 نآ زاو دربیم ۲«داذآ یئاعم یعادت» هب هک دوب

 هجين ردو دید رکن مزیت ونیهنوماریپ رگیدسپ
 زورمانا واکناود رتشیب دادعتهک دب و رفناد رگ اش

 هک هننکیم رکف هناهدش دنمرهب وا بثکم زا

 درادنیدایز شزرا یواکناور هتشررد مزیت ودییه
 ناداکناود تاعالطا معا دوطب هک تفگ دیاب اما
 نآ زا «میاهن رب» هک دوطنامه مزیت وئیپه هداب دد

 .تسا تانیقلت ءار اهنت هدرکیم هدافتسا

 مزیت وتپیه « تسین نیفلست طعف مزیتوئنپیهح ٥ ه
 یلاعزک رمتد دنکیم«نویسا رتنسناک رپوسهداجیا

 ‹ دوشیم لصاسح «نشپسگالید» رثادد هک رکف
 وہ تسا جل اعم دوج يد وجی

 زادعب دد و رف هجلاعم شور
 مزيل ونپیه

 دی ورق ءار یولج هک «دوب یلعشم ( ريق وسه

 زیلاناکیسپیوسب نآ كمکبات , درک نشود ار



 هکنیازادعب دیدرفو « ددرب شیپ (یداگناوراپ)
 لمع قیرط نیدب درکن هدافتسا مزیتونپیه زا
 .دومنیم

 مزیتوئییه اد رامیب هکنیا یاجب دیورف

 مارآ و تحاد یلدئسای لبم یوررد اروا .دنک

 داسیب رس تعپ دوخ و دناشنیم نشود همین و
 لمأت نودب هک تساوخیم داسمیب ذا و تسشنیم

 هب یداد دوحو یشوس هدرب و مرشو شجنسو
 تفلاب هملک تقونآ - دهد باوج وا یاهشسرپ

 تبسانمدامیب یدامیب ویحود عضواپ هک ادینیعه

 نیا ابلاغ هکیگاحنآذا . دروآیم نابزهب تشاد

 یاهلعبادرامیب تارطاخاب و دامیب تودداب.هملک .
 هتشذگ تارطاخزاهتشركي هک دشیم بح وه تشاد

 زا ءادتبا دد دامیب هچرگ « دیایپ دامیب دای هب
 ؛ دنسان و هتیاشوخان تارطاخ داهظاد زاربا

 نوریب اداههتفهن تبقاعیلو , درکیمیدأد دوخ

 دوخ یدامیب ادبع هتسن ادنو هتساوخن و تخب ریه

 .تفاییم اغش هجیتن ددو تخاسیه فوشکم ار

 دوخب صوصخم هجلاعم هقیرط نیا هیورف
 نونک ات اد هملک نیا هک ,دیمان «زیلانایس» اد

 ««ین اور شوا د ؛«یواکن اودا یسداف نایزرد

 «یهدوبناور» .«یناودشیالاید.«یئالاپناور»

 دن اهدرک همج رت «یناورهب زجت»و«یناوزلیلحت»

 رتشیب یسداف نابز رد .«یواکناورد هملک یلو
 . دوشیم هد رب راکب

 یتشیپ هطوبرم لصف رد یواکناود هرایرد

 . درک میهاوخ تیحص

 فورعم ناکشزب را یکب ٩۹ ءا لاس رد

 بتکسفرطب ٠«هگن ویواتسوگ لراکد عانبخیروذ
 ارن آشور یتاشیامذآ ذآ سپ و .دمآ «یواکناود»
 . درک لیمکت

r- Wilhelm stekel 

#- Brill 

۳ Alfred Adler 

  Ernest Jonesن-

A4۹ 

 «رلولب» 3 گن وید تایفشک و اهشیامذآ

 نادنمشن ادو درب شیپ اد «یواکناور» نیریاسو
 ۲«لکتشا مهلبو» و ؟یلدآدرفل آه ریظيرگید

 یواکناود تشهن دداو ۴«یجن رق دودن اسو و

 . دندش دی ور#

 ۱ اکب رمآ دد دب و رف یاهینآرنخس ۱
 .تفایمهعسوت زورب زور ناهج رد یون اور

 یگاکیرمآ فورعم سانشناور ۱۵۰۵ لاس رد
 «لاهیلناتسا» ماتب «كرالک » هدکشن اد سیئدو

 نش تبسانمب هک درک توعد كنویو هیورف زا
 ردودن ورب يفوزآتاهب هاگشناد نآ لاس نیهتسیب

 . دلنک ینارنخس «یواگناورد هب مجار ادن آ

 اکی رمآ هب ودنتف رپ ذپ اد توعدنیا گنوپودی ورف
 اهتسیلاثاکیسیذا رگیدیاهدعیفسنیادد .دنتفد

 ۵« زن وجتسن راد رتکد و «یچن رق» رتکد هتنام

 اد دیورف کیرمآ زا ۶«یلپربد رتک دو اداناکزا

 . دن درک یهارمه

 یاهتیقفوم اکیرمآ دد دیورف یاهینارنخس
 یواکناود ردقره و دروآ مهارف شیارب.یناباش

 زین دیورف نانمشد , درکیم ادیپ هعسوت رثشیپ

 ناشت یبیحع یتخسرس ۰ دوخ را رمسم دئناسم

 یتحو فابلایخ و ملاسان یمدآ اد واو دندادیم

 هاگچیه دیورف اما . هندیمانیم قالخالا دساف
 تقرن ددنادیمناو تفرگن هدانک هذدابم هنحصزا

 نیگهودنا اد وا اهلالخا و اهینکش راکهکنیااب

 . ددرگ وا تفرشیپ عنام تسناوئیمن اما دومنیه

 دیکیم یگداتسیا مناوم مامت لباقم دد دیورف
 دوخ دباقع رشن ءار رد تعاحش و تماهشاب و

 زا ء دوبت فقوتم و مارآ یّمَعحم فی ورف

 دوب وپاکت دد ماد رگید یاهلحربی یاهلحرم

۱- Carl Gustav Yung 

۴۰ Sandor Frenczi 



٩ + 

 یکشزپناود و یسانشناور یوسهب یسانش یہ زا

 دربیپ (زیلاناکیسپ) یداکناود شورهب اجنآ زاو
 ۰ درک یزیدیب ارث آ لوصاو

 اهنآ رثک ا هک تشون يددعتم بلک هیورف

 هلاش نسلف» تسا هدش همحرت یسراق ناب زب

 هداب رد ېب انک تساوخیم یوسن | رفر وهشدنمشن اد

 لبق تشاد میمصت یلو هسیونب دیورف یوگناور
 ع ورشاما ,دنک تاقالم دیورفاب باتک نتشونزا

 نیسلف» .دشحنام ثداوح ریاسو یناهج گنج

 نیا رد دیورف تشون دیورف هب یاهمان «هلاش

 ۱۹۳۹ لیروآ ۱۸ دد و دوب ندنل رد ماگنه

 امش هتشون هتبلا» تشون نيچ اد شاهمانخساپ

 مراد نامگ یلو ؛ دوب بلاسج دایسب نم یارب

 «... دیامن غیدد نمذا اد تصرف نآ ر مغ

 و دیورفهب عجار «هلاشنیسلف» هک ادیباتک

 دی دن ارثآ مه دیورف دوخ هک «تشون مسیدورف

 یلیک و ياقآ مرتحم هنمشناد طسوت ًاریخا
 .تساهدش همج رت یسراف ناب زب (۱۳۴۹)لاسرد

 لوغشم «انا» شرتخداب هکیلاحرد دیورف نہ

 دوب یواکناود رظن زا «رلتیه» لاح رد قیقحت

 یکلاس ۸۳ نسدد ۱۹۳۹ ربماتپس ۲۳ زود دد

 شدسج دوب هد رک تیصو هک دوطن ابو تشذگ رد
 نآ رد دندرک لیدبت رتسک اخهب و هندنآزوس اد

 دوب روهلمش مود یناهج گنج شتا ماگنه
 . تجوسیم زین ايندو

 یواکناور اب عادو
 ا

 هک متسیب نرف رگ ه زجعم شن اد یواجناورد
 ارن آتلاسد .یسانشن اور فو رحم ربمأیپ «دی ورفد

 زا یاهدع و هداتفا دوک ر لاحهب , تشاد هدهعب

 شور نیا هک ذثدفتعم یکشزپ ناور نادنمشناد

 اد ریه نس راستحا تاظحل رد

 یدابصا دوسم رتت د فیل نیرژ یاههثوخ -۱

 یکشزپناودهتسج رپ نادنمشناد زا یاهدع
 اسب «زیلاث [ كپسپ» هک دندتتعم ایتد رسارس رد

 متسیبنرق لوا همین رگ هزجعمشناد (یواکناود)
 لاحب وده دیم تسد زا ار دوخ دابتعا زورپب زود
 . تسا هداتفا خ زن

 ناوئعب «یواگناور» زا ؛ رضاصح لاح رد

 یایشید رد قیقحت و یسدرب تهح یاهلیسو
 ناونعب نآ دابتعاو دوشیم هدافتسا دارفا یناور

 . تساءنش دود ره هدننک نامرد شور كي

 یارب (یناودبط)«یرتایکیس هنادنمشناد

 :دنا هدرک همافا اد ریز لئالد دوخ هدیتع تابثا
 بط یلم هسسوم» هک یتاقیقحت قیطرب -۱

 هددوآ لمع هب کیرمآ هدحتم تالایا «یناود

 ینامدد هدش هتخانش شور ۴۰ زا یولکناور

 هتفرگ دارق هدافتسا دز وم رتمک :یکشزپ ناور

 دسرد ۲ درومرد طقفشور نیا رضاح لاح ردو

 , دوره راکت ین اور تاړامیب

 دیاییم تعسو یناود بط هک جیددتب -۲
 ار دوخ یا «یواګناور» دنکیم تقرشیب ۵

 دهدیم رت رثومورت ناذدا ینامرد یاهشورب
 هسلح ره کا رب کی رمآ هنجبم یاهروڈک رد

 تخادرم اید ۱۳۲۰۰ یلآ ۵۰۰ زا یوکناور
 ددهبتررم ۶ ات ۴ دهاوجب یدامیب رگ او دوشیم

 شیپ لاسرد « دریگب دارق یواکناود دروم هثفه

 هلی ره یواکنآود یارب دیاب لایر ۱۳۰۰۰۰ زا
 ۱ . دزادربب

 زا هک دندعتعم نادنمقناد زا یراپس -۳
 نیاربماسیپ «دیورف دنومگیذ» هک ۱۹۳۰ لاس

 یثف رشیب «یراکناور» تسا هتفاب تافو شور

 . تسا ءدنام دوک ر لاحرد و هدرگن

 (یداگناور) هک تسا هدش اعدا هج رگ ا ۹

 اسآ هزجعم را یناود یامهیتحادات نامرد رد

 نیا تسا هتسناوتن یملع تایب رحت یلو ؛ داد

 . دنک تباث ار عوضوم

 دیوم رتدایز ذوربذور «یواگناور» ۵



۹ 
 سس سس سس

 جیددتب و دریگیم دارق ناصوژپ شناد دامتنا

 . دیاییم شهاکنآ زا عافد تررق
 دروک ر هک یلگالد زا سخن فرص - ۶

 هنشدنیا ؛ نشاب دتشاد تسا نکمم «یواکنآورو

 تفرشیپ یگشزپ ناود شناد اب ماگ م. :ارهالن
 . تسا هدوکن

 یگاکیرمآ هلحم رفع «نملک دلوداه» رنک د

 لاسدد,تشون هیرشن نیا یاههدامش زا یکیرد

 كی یناود بط یوجهناد یفن ۷ره زا ۱۵۴ ۰
 اماهدوب یواکن اور هتشد رد صصختبلطواد رفت

 شعاک رفن ۲۰ زا رفن ۱ هب نوتکا مقد نیا
 . تسا هتفای

 شورهب يواکناور نادنمشناد زا یدایسب

 شوداب نوح . دنیوگیمو هدرک داقثنا دوک ذم
 دامیب یناود یتحاران یاههشی رب ناوتیمن دوک ذم
 رانفروكولس حالصاو رییغت ورثیا ذا .تفایتسد

 یتحادان نا وتیمن شود نیااب و هدوب یتعومزامیب
 «نالباگ دلان ود» رتک د درک ی .طقهحلاعم اروا

 دی وکه تسآ هٿ هتس> رب و فورعم ناواکناورزا هک

 سنجممهب التیم هک ار یصخش تسا نکمم هتبلا
 ار وا ودرک هحلاع« دوک ذم شوراب تسا یزاب

 نیفی دياب ىل : درک حالصا یداع ثاسنا كايهب

 هدشن هتشاد رب یمدق وایساساهجلاعمرد هک تشاد

 . تسا

 هداب دد رمعرخآ یاهلاسرد دوخ زیندیورف
 نامرد ظاحل زا یواکناود شور ندوب دنمدوس
 هک تشاد داقتعا وا . دوب كوکشم رامیب ندرک

 هاگ اان ریمش كرد ظاحل زا یواکناور هدنیآ رد

 .تسا ناسنا هدش هتفوک رس لایما رک رم هک

 ادیپ تیمعا نآ ینامرد هبنح زا شیب بتا رسب

 تروصب یوکناود ظاحل نیا ذا و درک دهاوخ

 . دعآ دهاوخرد هاگ ان ریمض ملع

 فن نارا زه هک تشاد ناءذا دیا اذهبم

 هلیسوب هک ۰ دنداد یهاوگ ینادد نادامیب زا

 هتف ریذپنامدد اهن | یبصعیاهیتحا رانیواکن اور

 شودهک درک شوما رف دیابن لاحرهردیلو ؛تسا

 هرک اذم و نئفگ نخس زا ترابع هک یواکتاور

 نامدددامیب یارب دناوتیمن ؛تسا دامیبابند رک

 نمخ رد هک دناهدوب ینادامیب رگ ا و ددروایب

 رتدبایو هتفاب د وبه نآ هجیئن ددای ویواکناور

 یحداخلماوع هک تسا هدوب ببسنیاهب .دناهدش

 . تسا هیش مفاد سۇم اهن آ ینآود تیفیک رد

 داروی وین رد ًاريخا «دیورقد شخد «انآو

 هتشذگ لسن كي زا یواگناور شناد , تشادراهلا

 دو ریمنآ میب و هدنام یفاب دوک ر لاحب نونک ات

 دنک ءاضرا اد ناوج لس یاههتساوخ دن أ وتن هک

 مد رعنیبیوگتاور « دراد عقوتناوجلسن | ریز

 هنافساتمودنک رارقرب شزاسو هحلاصم عامتجاو
 هد رکن تق رشیپ ردقن ]دوخ هاتوک رمعرد ملعنیا

 . دیآرب عقوت نیا هدهع زا دناوئب هک تسا

 ثحابم ع ومجمزا ناوتپمهک هجن آ لاح رهرد

 یراکن اودملع) هکتسن ۲ ,تفرگ هجیتن داتفگ نما

 بید یسانشناور ددب «دیورف» هک یثارپم یتمی

 رشب یآ رب مئسیب نرقلوا 4 دل یسانشتاودریمایپ

 رگ هزحعم ملع نیاهک داد هدعو و ددوآ ناغمراډب

 شیئاصمومال[ هیلک زا ادرشب ؛ دوب دهاوخرداق

 ریدپلد د نیریشوارب اد یگ دنژو هتحاس داذآ

 هتف رگ دارق يمقاو رطخ كي ضرعم رد ( دزاس

 یزورما یبسن دابتعا هدنیآ رد هک تسین دیعی و

 یناهج گنج زاو . دهدب تسد زا زین ار دوح

 «زیلاناکیسپ» نیفناج «زیلان ونپیهد دعبب مود
m~مت )ان _  

 . تسا دش



 .. د : دسیوئیم «نورسک ول یلسلد ۲

 ۶۰۰۸۳۰۰ یواکناور قیرط زا لعاک یاوادم

 لاس مات كي لقادح «... دداد مزال تقو تعاس

 یتاجلاعمنینح كش نودب ...» . رتشیپ دیاشو

 یداکناوریا دادم سپ  دوبدهاوخح رخ رب یلیخ

 دنئناوتم هک نادنمتورثو اسینغاهب دوشیم رسحتم

 «...دن زاد ریب جالعلاقس یتفگنه غلابم

 شود یواکناود یاجب «نورک ولیلسل»

 یوکناودنیشناج اریخا هک دربیسمان اد رگید

 «سیزلانآ ونپیع» زا تدابع نآ و تسا هدش

 (یُکیتونپیه بآوخ هلیسوب لیلحت هی زجت)ینعی
 «تسا دعتعم «تلب ناود رثکد هکیدوطب دشابیم

 تعاسکی هسلجرره ءازاب هسلج۱ ۲۱۶ نیبدامیب

 نیب هسیاقم بیترت نیدب ؛ دش دهاوخ هجلاعم
 رايس تعاس ٩۲ ات عو تعاس ۶۰۰ ات ۰
 رگم تسین نیاد دشابیم هجوت بلاجو بیجع
 . تسا رگ هزجعم مزیت وئپیه هک مینک لوبق

 یواکناور هک دوشیم هدهاشم بیت رت نیااب

 لکشبیلو « هداد تسد ژاار دوخینامدد تیمهآ

 هدنام یقاب دوخ توقب «یهاگ آدوخاند ملع

 تیهام ثحیم رد دعب تاحفص رد ام هک تسا

 میهاوخ ثحب نآ هداپدد لصفمروطب مزیتوئپیه
 . درک

 نیشن اجرو رمہ « زیلاث آ وتپیهد رضاحلاحرد

 . دوشیم «یواکناور» نامعاب «زیلاناکیسد
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 مهد زاب لصف هصالخ

 یواکناور یو رب دب و رف هلیس وب هک دوب یاهچب دذ مزین ونپیه ٩

 اهناضا «هتخانشا نورد» ین یهاگآد وخان میظع یایئدب رشب و دش زاب
 . دب ۵ رک نومنهر

 باصعاهاگنسد لڈاتخال ولعم طقف ینادریاهب رامیب دب و رفهدیقعب ۴

 دایب اب هک تسایفطاعیذ رنا «یدادقماپ ها رمهیرا وگ ان٥ رطاخ رههکلب «تسین

 . دوشم رایکسسو لاس رامیب تا رطاخ نیا ! ندروآ

 مزیت ونپیهقب رط زا رو رب ودم. و رف هلیس وب «اذآ» مانب یلانیبا رتخد -۳
 . ة وشیم هجلاعم

 «وک داش» رتک د دزن هسنا رفب دوخ تامولعم لیمکت یا رب دب و رف ۴
 . دنیب یم رظن بحاصد زاتمم یئ وجشناد ار دب و رف وک داشد نو ريم

 هعسوت و تف رشید نرق مین «مزیق ونپیه هراب رد دی ورف دیاقع ھه ۱

 . تخادنا ریخأتب اد مزیت ونیبه
 یواکناور قب رطزا هجلاعم مک مک مود یناهج کنج همت اخ زادعب ےہ

 ددر گیم راد ومن ی رتشیب تردقاب ًاددجم مزیت ونپیهو دوشیم تسکشاب هجاوم
 رگبد ترابعب « دنامیم یقاب «یهاگ آدوخان» ملع لکشب زیلاناکیسب و
 رضاح لاحرد و « دهدیم «زیئا آ ونییه» هب اد دوخ یاج « زیلا اکبس»

 . تسا تف رشي و هعسوت لاحدد تع رسب زیلا آ ونپيه



 کک مهدزا ود لصف 2

 دیو رد زادعب مزیت ونپیه

 یناهج گنج ات مزیتونپیه دیورف زادعب
 گنج خاواددیلو .دربیمسبدوک رتلاحب مود

 رد یناود نادامیب ندش دابز تلعب مود یتاهج
 ینالوطو ندوب نارگ « ندوباسدانو گنج رثا

 یواکناور ندوب ریٹ اق یي ؟رثکا دیأشو ندوب

 مزیتونپیه ملع هجوتم نادنمشناد رظن رگید راب
 یناوارف یاهشالت ملع نیا لیمکت دد و ؛ دش

 . دمآ لمعب

 شرازگ ًاقفثم ناتسلگنا ناکشزپ هعماج

 داوتسایملع یانبمرب مزیت وتییه هدیدپ هک دنداد

 م رمق ونییهشزرانویسیمک نبی اد رادتفیعح وهدوب

 یاهیدامیب هجلاسیاریذیدجشورتی نآونعب اد

 ناوارف شالت زا سپ هرخالایو دوم دیگ ات یبصع

 هعماج تقفاومو لوبقد روم اسد مزیت ونپیههدیدپ
 . تفرگر ارق ناتسلگنا ناکشزپ

 ناکشزینادد ناتسلگنا رد رضاح لاح رد ر

 نوماریپ اد دوخمهمأمت هک دن داددوج و یگ دزب

 . دناهداد دارف مزیت ونبیه

 ریب درس تب ناو . یج.سا رتکد هلمج زا

 رد هلجم نیا هک ایناثیرب یبط مزیت وتپیه هلجم
 رشنم هدامش داهج لاس ردو هدابش كب لسفره

i دوشیم . 

 نتشاد»دهع رب هوزاع«تلبناویجیا» رنک د

 زایرایسب ددیناهج هدنزرا هلحمنیا یریب د رس

 : هلمج زا دراد تب وضع ناهح یکشزپ عماجم

 اینانی ربیبط مزیت ونپیه نمجنا تسایر ١
 . ناتسلگنا یکشزپ یادوش وضع -۲

 نامزاس یناهح تشادهب نامذاس وضع ۳

 یب رجت ویکینیلک مزیت وئییهنمجنا وضع ۴

 ا .. . روبوت
 داوم تادایئعاو تاعیقحت نیجنا وضع ۵

 . ينخم



 ى

 هه هيف وبول فم .٠ دفع في رو

 | تلب نا و.یج.سا رتک د تافیلات ۱
 ی را یا سس ار سس

 ناتسلگنا (ریت ویییع کر زب دنمشن اد نیا

 مزیت ونپیههلیمزرد یدایزدایستالاقمو تافیلأت

 .دوشیمرگ د اجنیا رد اهنآ زا یح رب هک ,دراد

 ۱۹۶۶ لاس فیل أت مزیتونپیه دا رسا -۱
 یاهلاسداشتنا «نآ تددفو مزیتونییه -۲

۰ ۵ ۶ ۵۷ ۱۹ 

 .بطدد نآ یجلاعم شزداو مزیت ونپیه -۳
 ۱۹۴۵ لاس داشتنا

4 -ِ 

A۵ 

 اهودادلب اقمرد نآ شزداو مزیت ونییه ۴
 ۱۹۴٩ لاس فی ات

 فیل اتیدادیب لاحدد ندش م زین ونبیه -۵

 ۱٩۹۵ ۴لاس
 . زغم دیلک -نردم مزیت ويه ۶

 رد مزیت وته لاح رد تانیعلب شعن ا

 .یبسع ناور و نق تاور تالالثحا دویهب

 نیارد تلپناویج سا رتک د یاههتشوت ذا
 .تسا هدش هدافتسا دایز باتک

 ردو دن اهدشنهمج رث یسراغب هدشد ابیاهب اتک

 .دیگامرفیم هظحالم ار اهب اتک یسیلگنا نتملیذ

HYPNOTISM AND THE POWER WITHIN (Skeffington, London, 

1950} (loth Large Revised Edition 1957) 

HYPNOTISM AND ITS THERAPEUTIC VALUE IN MEDICINE 

(Medical Press, London, 1949). 

HYPNOTISM AND ITS IMPORTANCE 1۳ MEDICINE (Lecture 

to University College, London, 1949) 

HOW T10 CONQUER NERYVEG ({Skeffington, London, 1954 (2ad 

Edition 1957) 

WAKING HYPNOSIS: A Doctor's Case Book (Courtenay Press, 

Brighton, 1954} 

MODERN HYPNOTISM: KEY TO THE MIND {Courtenay Press, 

Brighton, 1955) (20d Edition 1957) 

HYPNOTIC SUGGESTION: Its Role in Pschoneurotic and Psych- 

osomatic Disorders (John Wright & Sons, Bristol, 1955} (2nd Edition 1957) 

MEDICAL HYPNOSIS (Gollancz, London, 1953) 

EXPERIMENTAL HYPNOSIS (Macmillan, New York, 1952} 

THERAPY THROUGH HYPNOSIS (Citadel Press, New York,1952) 
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 تک را کم و وی

 یزجرام ول راک رتک د ۱
 موسس

 مزیت وتییه ك رزب نادنمشناد زا رگید

 .تسا یزحرامول راک روسفورپ یسیلگنا

 گک ر زب نادنمشن ادزا یکن «یزحدام ول راک و

 .تسا مزیت ونپیه یناهج
 و دش دلوتم ناتسلگنا رد « یرجحرام »

 .دیناسد نایاپب یکشزپ هتشد رد اد شتالیصحت
 ۱۵۳۰ لاس رد مزیتونپیه اب شیگانشآ نلوا
 نمجنا رد هک د وب یئاهزورزا ترابع نآ و «دون

 | ذا ندنل رد هلکشتم یللملانیب یبط تاقیقحت

 .دوب هدش توعد یو

 رد هک هدف هداد هزاجا واهب ۷۵۳ ۲لاسرد

 یوالسگ هد «هدیس رویت وب تبریک اذ كيتيلک 3

 | یدوزب وا . دوش م ریت ونییه هتشد رد راک لوغشم

 هدهمب اد برگ اذ خرس بیلص ناتسدامیپ هدادا
 یاهشود زا یکی ناونعب اد مزیتونیبهد تفرگ

 زا دعب و ؛ داد رارف تاجلاعم هرمزور یراح

 هدکشن اد رد ار مزیت وئییه هک تف رگ هزاحا نآ

 سی ردن یوالسگ وی رد برگ اذ یکشزینادند

 -یج» اب اد یک یتشم راک ماگنه نیارد .دنک

 تاشیامزآ خیرات و درک ع ورش «نیاهدآ - یب

 «سا وح (۱)هداعلاق وفل رذ» یاهیسدربو

 دوب دابنیلوا یارب .داد دارق قیقحت دروم اد
 دروم یلیام دصشش هلصاف زا رکف لاقتنا هک

 ۱ .تفرگ دارق شیامذآ

 نج لالخ رد یزحدام ولراک رتکد
 نارامیب تاجلاعم رد! مزیتونپیه نف زا

 هلیسوب گنج نایاب رد « درکیم هدافتسا

 مادعابموکحم و ینادن زنامل [ تموکح یاهیزان

 ناهنیدوطب اد یئاکیرمآ ینادنز كی اریذ ؛دش

 نادنز . دوب هدومن هحلاعم مزیت ونیبه قیرط زا

 دوب مزیت وئییه زا هدافتسا یارب لحم نیرتهب

 نامسآ ذا هک دوب یاهتشرف «یزحرا--» ایوگ و

 دورف تشحو و سرت زا ناین ادنذ تاحن یا رب

 ید سم ما .یزجرامول راک رتکد ۲۰ لکش

 تگ رمب موکحم ناین ادنز ذا یاهدع .دوب هدمآ

 یاءدع یور « دسندوب یذوس مدآ یاههدوک رد

 ماحنا یحارح لامعا یش وهیب یاهوراد نود

 مادعا یفلتحم یاهلکش اد یاهدسع و دشیم

 ار نیموکحم نیا همه «یزحرام» ۲ دندرکیم

 زا اد اهنآ تشحو و سرت « درکیم مزیتوئییه

 ار شزوس و هجنکش و درد ساسحا ؛ درم نيد

 دادیمنکست ادیناود تابارطضا «درکیم لیاذ

 اهیناملآ تسکش اب گنج هکدیشکن یلوط یلو
 نوا هکر ذآ یی جواد ی تناوب
 نازاب رس هجلاعمب عورش اهناتسرامیب رد و دش

 .درک مزیت ونبیه قیرطنا یناوررامیب |

 دد و درک ترفاسم اکیرمآ هب ۱۹۵۲ رد

 هثشر رد دوخ یاهتیلاعنب ۱۹۶۰ لاس ات اجنآ

۱- Extra - Sensory Perception = ESP 



 ےس سسس

۵( 

 mr اس می

 دد یدایز یاهبنارنخس و داد همایا مزیت وئییه

 ناپ یکشزپ هنایلاس نمجنا هرگنک رد اهنآ
 طویضم و هدش ماجنا وکیزکم رهشرد نکیرمآ
 . تسا

 لاسنیمایس نشجدد كيتفم دومحم رتک د
 « یزچداس ولداک » یمزیتونپیه یاهتیلامف
 .وئییهرد ناشحرد رصعكي یزجرام» :دیوگیم

 دورمابات هک درک صخشم و یراذگ هیاپ اد مزیت

 .تسا هدیسد دوخ جوا و یگاهتنا هطقفن نیرخاآب

 تاعیامزآ و «یوگنادرد هرابرد شاهدیفعداهظا

 هداعلاقراخ كارداو دادعتسا هدابدد یو دیاقعو

 تامادقانی رتتیمهارب زا زونییهقی رطزاساوح

 .تسا هنیمز نیادد یرشب شاد

 فالخ رب مزی ونپیهدیوگیسع زچدام
 هکلب ؛ تسیف « باوخ « م ومع روصت
 یرکف زک رمت زا ترابع مزیت ونپیه
 ۔قراخ كاردا داب دزا اب ها رمه هک ت سا

 كاردا نوج و دشاسم ساوح هداعلا

 یابند هب طظ وب رم ساوح هداعلاقراخ

 زونپبهمسناکمس.تسایهاگ آد وخان .
 یهاگ آدوخا نامزاس هب طوب رم زین
 هیشٹسا ین الاحزا یکی با وخ و تسا
 نامهاب, زک رمت لاح رد هک رکی د تالاح

 .دوشیم نیقلت لومعم هب زونپیه

 تسامزیت ونپیهیعون یداکنا ور

 «یزجرام» هدنزرا و یگ رزب هی رظن نیمود

 زا یعون «یداکناور» دیوگیم هک تسنیا
 دامیب لاح نآ رد هک «تسا مزیت ونپیه

 زا هک اد واکناور یاه ریست و تانایپ
 دی ایم لمعب وا یاهاب ور و اههدقع
 هکندازآ معا د «درب ذب یم نیقلت لکشب
 «دنشاب طلغ اب حیحص تاریضت نیر
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 .دزاددجلانم هبثج لاح ر هب

 «یزچرام» هناعاجش و حضاو دیاقع زا ربا

 نیرتدنمشژدا و نیرتگ د زب فیدد رد ار وا
 .تسا هداد رارق رصاعم نرق نادنمشناد

 نیمایس نشج نیادد كيتفم دومحم نم و
 یوهب اد یزجدام یمزیتوئیپه یاهتیلاعف لاس

 یملعرتگ دزب یاهتیقفوم مهذاب و هثفگ كيربت
 ءتمالس ناحاوخ و هدرک وزرآ ناشیا یارب اد
 .متسح ناشیا یارب یرتشیب تدامس

 مزیتونییه هتشدرد یزچدامول راک ر وسفورپ

 یدادعت هک دراد یرایس تایرش و تافیل ات

 .مربیم مان اجنیا رد ار اهن [ زا

 فیل ات:ینیب نشود هدابرد دنچیلئاسم -۱
 ۱۹۳/۸, لاسرد

 لاس هحفص ۰ یمدآ حور دارسا -۲

 ۹۹۴۴ داشتنا

 فیلأت مزیتوتپیه قیرط ذا تاجلاعم - ۳
 ٩٩۴4 لاسرد

 فیل تسا وج هداعلاقراخ كرد مسیناکم ۴

 ۱۵۵ ۲ لاس

 ؛ ناسا رد مزیئونپیه ذوفن مسیناکم - ۵

 ۱۹۵۱ لاس فیلأت
 یماگ آ دوخ تلاحردهژونپیه یبایژدا ۶

 ۱4۵۷ لاس فیل أت

 مزیتونپیه قیرطذا نابزتنکل هجلاعم -۷
 ۰ ٧۹۶۰ لاسید راشتنا

 داشتنا یمومع بطرد مزیت ونپیه شقن -۸
 ۱۵,۶۱ لاس

 و دناهدشن همحرت یسداف هب اهباتک نیا

 اد یزچدام ول راک رتکد تاغیلأات یسیلگنا نتم

 ًاتیع اد ۱۹۶۴ راهب مزیتونپیه لاکیدم هلجمزا
 :مینک یم لقن اجنیادد
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 | سیگلوف رتکد

 مزیت وئییه یگ ر زب نادتشناد زا سگید

 . یسیلگنا یانشیپ رتکد سیگلوفرتکد یسیلکنا
 نیون و بلاج تایزظن و ینارنخس هک « تسا
 هرگنک رد یناهج هک دزب سانشبص رتکد نیا
 وکسم - دارگنینل رد هک یللملایب یسانغناور

 .تسا فورعم

 هک دوخ تالاقمنا یکی دد سیکلوف رتکد

 تدمرد دیوکیم هدش رشتنم این ای رب یبط هلجمرد

 تبابط زا ددومرهدد ۰ نم دوخ هپ رجت نرترین
 -وکیسپ هازجارب هوالع؛تسا هدوبنینجیکشزی

 لماوع تلعب یناود یاهیدامیب نلوم ز كينژ
 تارییغت داجیا زولییه ۰ ( یرکف و یناجیه

 دقوفتدمدد ابلاغ هک دنکیم یوم ینامتخاس
 یگیدتمسقرد ...دهدیمیمئاد یدوبهب ہک هداملا
 انلتساب ۱۹۱۸ لاسزا» :دسیوئیم دوخ هلاقمنا
 گنج نیحدد دایذ دایسب یکشزپ یاههدواشم

 رد نم هرسیع و اههاگنامرد اهكينيلک

 غلاب مدوخ یمومخ تبابط لوط
 هجلاعم قیرط زا اد دیدج داسیج ۶۳۰۰۰رب
 مزیتونپیههلیسوب ًآرٹک او لاضو یبیک رت یناود
 هک تسین حیضوتهب جایتحاو ... ماهدرکهجلاعم

 طیضو تبث هناک ادج یاههدنورپرد اهنیا مامت
 ۱ . دن اهدش

 هدزاودو یلکلا ۱۰۰۰۰ رازههدرب غلاب
 تخس ینادد یگدرسفا تلاح ۱۲۰۰۰ رازه

 یاهیدامیپ هب التبم دامیپ ۱۰۰۰۰ رازه هد
 یف وخ ناي رج نزاوتیگ ددوخ مهب د یبلق .باوحم
 و یت نادر یاهیدامیب ۱۵۰۰۰ دازه هدزفاپ
 (تاپوكيسپ)ىئ اود لداعتمائ تالاحیرامیبداهمت
 . ماهدرک هجلاعم مزیت ونپیه قیرط زا اد

 ناولن اوروناشزیناود ذا تسایسک یتمک
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 كش زینآ ور.مزیت وئیپه هکر زبهنمشن ادنیا مانهک

 باتک ناسنا یتقو . دشاب هدینشن اد واگناورو

 ار هکر زم دنمشناد نیا یاهحفص دصخش روطق

 «یکشزپ تمدخ رد مزیت ونپیهد ناونع تحت
 بلرپ بجعت و تريح تشگنا < دنکیم هملاطم

 هجو ؟ یک و ؟ اجک هک دبوگیم دوخابو دربیم
 دزودنیبتامولعم ددقنیا هتسناوتدرم نیا ؟تفو

 . دشاب هدومن قیمع یسدربو قیقحت ردقنیاو
 یللملانبنمجنا سیگد زریمیلیسنارتکد

 قیقدتاشیامزآ + تسا یبرجتد یثیلاب ذونییه

 دداد رکف لاقتنا و زوئییه صوسح رد یلصفمو

 هدافتساداپ ز یو یاههتشون زا زین باتک نیادد

 . تسا هدش

 یسیلگنا نادنمشناد رب اس

 ناتسلگن ا ردید ای زنا دنمشن ادرضاحلاحرد

 مزیتونپیه قیرط ذا هجلاسم و قیقحت لونشم
 . «زشلوشچا .یج» رتکد هلمج زا « دنشابیم

 «ینجلیم لوتاناد رتکد « «رتسگنهچا» رثکدآ

 «رونیو یب گ3 رتک د - «نملووُئلد شک د

 ر . رگید یدایسب و «دویدابدودوئت» رتکد

 اکیرمآ دد ؟زیت وئییه

 اکی رما ناکشزب نمجنا

 دن رب ذی یماد مزیت ونپیه
 اکیرمآ ناکشزپ نمجنا ۱۹۵۸ لاسدد

 داد دارق یکشزپ یامهنامرد هزج اد زونییه

 هوااعب ود رک نییعق ارن [لامعتسادداومو طبارشو

 نسجنأآ لوبق دروم ًامسد مزیونییه یاههدیدپ

 . دوشیم مقاو اکیرما یکشزپن اور

 . نمجنا ذا ۱۹۶۱ لاسب شرازگ نیرخآ
 هدافتساهنماد هک دید رگ رشتفمآکی رمایکش زیناور

 ردو . داد هعسوت شیپ ذا شیب اد مزیت وئییه زا

 م زیتونپیهدای رد هلجم هس اکی رمآ ددرخاح لاح
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 اهن اب زین رگید هلجم كي ًاریخاو دوشیمرشتنم
 باتک رد«نورک ول_ما-ۍلسل» .تساهدشهدو زفا

 : دسیونیم «مینک مزیتونپیه اد دوخ هنوکچ»
 و كشزب ۱۸۰۰۰ ات ۱۵۰۰۰ دودح رد »

 یصوصخ یاهسالک رد سانشن اود و كش زین ادفد

 كيت ونپيه كينكت زذا یرصتخم تاعالطا طمتف

 ساسحا نم ۱٩۹۵۲ لاس رد دن ادرک ادیب

 هلیسوب دیاب یئاهسالک نینچ رگاظن هک مدرک
 دوش سیسات برجم ناداگ زومآ ذا یهورگ
 لوصا دانیمس ۷۶ نمض هجیتن .دد مادقا زا سپو
 | دش هتخومآ فرح نابحاصب مزیقوئبیه یتامدقم

 كيزکم«اکیرمآ هدحتم تلایادد اهدانیمسنیاو
 ًایقاعتمو هدش لیکشت بیئاداک رئازج و اداناک
 هرخالاب ات تفای هعسوت جیردتب اهنآ رگاظن
 یلم نمجن اود هک دش ثعاب . ناکشزپ یدنمقالع
 ۴۰۰ ۰ دودحرد زورما هک دوش لیکشت یصصخت

 هلحمنمجناود نیا زا مادک رهو دداد وضع رفق

 مزیت ونپیههب عجاد دایکی هام هصره یصوصخم

 «دنتسهصصختمهمه نآ یاضعاو دنهدیم داشتنا

 اکب رمآ رد

 ۱ زی ونپیه کد رب نادنمشناد ۱

 رد, یدایذ دایسب نادتمشت اد اکیرمآ ۳

 ناوتیمهلمج زا دننکیم تیلاعف مزیت ونییح هتشر
 : درب مان اد لیذ نادنمشناد |

 ۱ .هدواب نبولم ۱ ۱

 مان هک تسا یوداکناورو كشزیناود رتمک

 ار یگاکیرمآ گ دزب دوزیتونپیه دنمشن اد نیا

 یدایسب یاهباتک ربذدواپ نیولم .دشاب هدینشن
 ناویج_سا رتگد هلمجژا مزیت ونپیه یاملعزا
 ةسس و رشاح لاحرد و تسا هتش ون هم دعم تلب

 داشتنا « مزیتونپیه میلعت سوصخ رد یگدزب ۱

 اکیرمآ دد مزیتوئپیههب طوب رم تالجمو بتک
 نیولم هکیئاهب اتک هلمح زا ؛ تسا هدومن رگاد

 .تسا حرش نیاب هدرک فیل ات زرواب

 مزیت ونییه لاح رد زرواسب نی ولم س ۲۱ لکش
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 . زیتونپیه دوهظ -۱
 . مزیت وتپیه دیدج یاهشور ۷
 مزیتوئپیهدوح» یارب یلمع یامنمار ۳

 ۰ «ند رگ

 ؟ مینک مزیت ونپیه اب دوخ هنوگج ۴

 دوخ قیرط زا ینهذ تددق دایدزا -۵

 . (زینونپیه

 نته اذل . دناهدشن همجرت یسدافب اهباتک نیا

 :دوشیم جدد ریزدد اهن آ زایخرب یسیلگنا

 ژزرواب نی ولم تافیلأت زا یتمسق
REVEALED {Photographically Illustrated) 2۱- ۴1 ۴۱۷۲۵115۳  

Pages. 
۲- ADVANCED TECHNIQUES OF HYPNOSIS (Photographically 

illustrated} 12۶ Pages. 

۳- ۸ PRATICAE GUIDE TO SELF_HYPNOSIS by Melvin Powers 
120 Pages. 
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 اکی رمآ دد مزیت ونپیه نادنمشناد رباس

Pages 

Pages. 

 باتک «دنسیون «ویرپ اک كنارف» رثک د ١
 دوخ قیرط ذا اد دوخ یسلج لئاسم هنوکج»

 «؟ مینک لح مزیئونپیه
 باتک هدنسون «تسروف هلوندآ ۲

 «یکیئونییه دمآ یی یارب یتادوتسدد

 هدنسیون هرگارک-یسابایلیود رتکد ۳
 «مزیتونپیه هلیسوب لمح مشود باتک

 باتک .دنسیون زدنیجدداث رب رثکد ۴
 «م زیتونهیه دیدج میهافم» "

 هدتسب ون «ک ریلو دآ زیول رتکد» تم

 لماشبانک نیا «بطتمدخ رد مزیت وئپیه»باتک

 رد مود دلجو هحفس۲۸ . رد لوا دلجو یلجود
 تسا یعماج و لماک دایسب باتک دهحفس ۴۷۶ رد

 مزيت وغییه های زد

 هدنسون «رفاعتزتیو هردن آو رتکد ۶
 رد یمومع یاهشور» لماک و هدنزرا باستک

 نونک اتوهحفص ۴۷۶ لماشباتک نیا«مزیتونپیه

 . تسا هدیسد پاچب اکیرمارد راب نیدنچ
 شود»یاهباتک هدنسیون «زندآیداه» -۷

 دیدج تددق فشک »و «ندرک مزیتوئپیه عیرس

 «م زین ونییه رد

 : باتک هدنسیون «سوفسکس لراک» ۸
 «دن ریگیمدا رق مزیت ونپیه ریث ات تحت صاخشاا رحو

 مزیت ونپیه یاملع زا رگید رقنیس زا شیب نم

 دد اهنآ همه مان رک د هک مسانشیم ار اکیرمآ

 . هسریم رظند دیاز اجنیا

 یدایزتالجمو بتک زورره رضاح لاحرد

 یاهلاس نیب . دسریم پاچب مزیتونپیه «داب رد

 دادعتلاس حنپ هلصافدد ینعی (۱۹۵ ۵-۱۹۶ ۰)
 ایودا رد مزیتوئییه هدابدد پاتک دلج ۵۰۵

 دادمتنیا هلاس ههو تسا هدش شتنم اکیرماو

 . تسا ین و رقیب ور



۷۱۰۳ 

 ۱ مزبق ونپبه تالجم ۱

 امج اکیرمآ .دحتم كل امم رد هژورما

 تامل آ «هسنارفدد هلجمكي ناتسلگن اددهلجمجنپ
 یگاپودایاهروشک ریاسو یوروشهیسدد .ایلاتیا

 مزیت ونپیه هدابرد هلجم ود ات كي « كيره زین

 ۱ این دردم زین ونپیه یاهنمجنا ۱

 نمجنا هدجیه اکیررمآ هداقدد نونک | مه

 رد. نمجنا كي ایلتیادد نمجنا كي ایناپسارد
 یاهروفک ریاسو هسنارفدد نمجن!كيناتسلگنا

 تیلاعغب مزیتونپیه یاهنمجنا ریاسزین یگایودا
 داحتا رد . دنزاد لابشتشا ینامدد و یملع

 رد اهروشک ریاس زا شیب زین یودوش ریهامج

 تاعالطاام هک ,دوشیمتیلأعف مزیت ونپیهصوصخ
 همانهنفه طعف ۽ میداد نآ هرابرد یدایز یلیخ

 هبنشهس موس لاس ۱۲۴ هدامشدد یکشزپ دابخا
 :دسن وئیم ۱۳۳۶ هامدوی رهش مکیو تسبب

 هداشیکشزپ یوتیتسنا یاهانبزا یکیدد
 زودره فولواپ نیسیمداع آ مانب دارگنینل (۱)
 ی ولیاتیا داد گن رد دیفس یاهددزا یکی یالاب
 یسوصخم یرون یولبات «مزیتوئپیهاپ هجلامم»
 - غونمم دورود تسا هدش هتشون نآ یور هک
 مزیت ونپیهنلاس . دوشیمنشود «مزیتونپیهنلاس
 یربهد,یکشزپ مولع دیدن اک «لوب لوای» هلیس وب
 تحت وا باتک شیب لاس هد هکیعقوم ۽ دوشیم

 یاهیدامیب هجلاممرد نیقلتو مزیت وئپیه» ناونع
 مک تیدوف هب باتک نیا ۰ دش رشتنم «یلخاد

 ارنآ همجرست هسنارف ناکشزپ و دش ادیپ
 «لوپوای» نوک ا . دئشخاس شننه سیراب رد

 شایلبق رثا لیمکت هنیمذ رد اد دوخدیدج راک

 . تسا هدناسز نایابب

 رد یدابذ دایسب نادنمعناد فاش نودبب
 راک مزیئوئیپه هدابرد یوروش ریعامج داحتا

 ماع هاتوک و رستحم هچخی رات اهنیاات

 نیاذاهاتوک ورستخم «دسریم نایاپب مزیت ونپیه
 شیپ لاس تسیود زا مزیتونییه هدابرد هک رظن

 دادعتیماسا طقفامهک یدایسب نادنمهن اد نونک ات
 هیلاطموقیفحت میدرب ماناجنیاات اراھن [ذایمک

 فا «رمسم» دننام اهن ]زا كيرهو .دناهدرک

 مک یگاها رجامو اهناتساد نامرهف « مزیت هینام

 . هتشابیم جیهم شیبو
 تسیودزا ادم زیتونپیهخیرات طقف هدن راگن

 عورش رمسم نامذ ذا ینمی نونک ات شیپ لاس
 سیگد «یلیسناترپم» یتکد هکیلاحرد مدرک

 مزیت ونپیه»باتک رد مزیت ونپیهیللملانیبنمجت
 رازه راهجدب مزیتونپیه خیدات :دسیوتیم «یبط

 زاب یرصم دبامم «سدقم باوخ» هب شیپ لاس
 یياتک متساوخیم نم رگ ا نیاربانب . ددرکیم
 یتسیاب .مسیونب «جزیتونپیهخیدات» نآونع تحت

 ار مزیتونپپه خیرات اج نیمهدد لاحرهپ

 هج مزیتونپیه هک دیتسناد اشو میناسرریب نایاپب
 تسا هدرک یط زورمآ ات ار یئاصبیفن و زارف

 ینعب رتنی ریش رتجیهم داپسب ثحبەب الاح و
 تمسف نیا رد . ميزأدرپیم م زيت ونییه تیهام

 هنوگچو تسیح مزیت ونپیه تاذ هک دید میهاوح

 دوجو هداب نیا رد یدیاقع هچو دنکیم ریثأت
 . دراد

 ۴ ریت ونی رصتخم هجوم راټ ناب اپ





 مود باتک

 مزیت ونپیه دیاوف

 :همدقم

 لماش مدد باتک هدرک ميهاوخ تبحص ؛زیئونییه دیاوف هراپ رد بانک زا تبسق نیادد

 .دشابیم شخب هس

 دوجوب هنوگچ اهیتحاراند تالالتخا هک درک میحاوخ یسدرب لوا شخب دد لدا شخپ
 .دربیم نیزذا اد اهیتحاران نیا هنوگحو لیلد هج هپ مزیت ونییه د «دنی ایم

 هک دریکیمدارق ثحب دروم مزبتونپیهیملعو دش تابثا دیاوفمددشخب دد مود شخپ
 مزیتونپیهناسانعناود و نادنمشن ادشیامنآ و یسدربدروم هک ت سایدیاوفزا ترابعنآ زا دوظنم

 اد ناکدوک میناوتیم مزیت ونپیه طسوتب . تسا هدددآ دایب ینادارف جیاتت لمص رد و هتف رگ دارت

 نیلصحمد نازومآشناد «ميگامنیزیدیپ ميهاوخیم هک دوطن آ اداهنآ تشون رسو مینک تی رت ر تهب

 تیومت اددظفاحد میریپ الاب اداهنآ دادهتساو شوه نازیم «میئامن رتدنمقالع ندناوخ سددپ اد

 یدوربنت دیلبنتهب تاداعریطن ؛دربنییذآ ادرضمدیفنم تاداع ناوتیم مزیت وئییه هلیسوب .میگامن

 .ددخم داومب دایتعاكرتءیلکلاتادایتعا كرت هدامقب تداع كرت :یباوخرید یدوخررپ هب تداع

 هجلامم اد ینادد تالزاتخا و یرکف یاهیتحادان زا یدایسب نآوتیم مزیتوئییه هلیسوپ

 یاهحا دان وهبصاح زاهخ تالاتخازا ی رب «هودن اد یف ارگن «ییاوحی سن گنت «دددرس.درک

 :مکش ماگنهبان یاهدرد «یتیاضدان :یدرسلد :کدیعوت «یگتنشآ :بارطنا سرش .یبلف

 ینادد و یبصع هبنج هک اهیشوخان لیبقنیا زا رکید یدایسید هدعم خفن ءاپو تسد .نهرگ «تشپ
 .دنوریم نییذآ مزیتوتپیه هلیسوب .دنشاب هتشاد
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 یحا رج ؛ثادند ندیشک ءاپندی رب ریظف ؛درک هدافتسا یحارجح لمعدد نآ وتیم مزیت وتییهژآ

 .تسا ریذپناکما مزیت ونییع هلیسوب اهیحارج زا یگید یدایىب و نامیاذ «بلق

 نازاپرس شیوشت و سرت «درک هدافتسا یزورما یاهگنجد شتدارد نا وتيم مزیت وئییه زا

 هاشقااب نایک رد مزیت ونییهذآیمحو نیرتهبهب دنناوتیم هفلتحم نيد ومأم درب نیبذآ نآ وتیم ار

 .دننک هدانتسا اههجنکش لباقمدد تمداقم و دارسا

 ناوتیسنآ ریاظن و تافداصتزا ی ریگ ولج «یگداوناخ تافالنخا ریظن یعامشجا رومارد

 .درک هدافتسا مزیت وئییه زا

 مزیت ونییههلیسوب ناوئیم اراهنآ همه هک دراد دوجدیسنج تافارحنا عون هدناددزا شیپ

 ,درک هجلاعم

 ناوتیم مياهدیدن تسا زارد نایلاس هک اد ناگ دش توفد ناتسود هفایق مزیت وئییه هلیسوب

 .دومنداچیا نا وتيم ادفلثحمتامهوت و درک هدن ز نا وتيم ادتیل وفطنامز تارطاخ «دومنتیّور

 .درک هدافتسا مزیت ونپیه زا ناوتیم زین یشزرو تاقباسم رد

 هتفگ قوفرد هک یبلاطع .دومن قاح اد اهرغالو رغال اداهقاح ناوئیم مزیت ونیبه هلیسوب

 .دنتسه مزیت ونییه یملع د هدش تابثا درا وم دش

 هک دش دهاوخ ثحب مزیئونپیه زا یاگاسم د ایاضق ہرابرد موس شحبدد موس شخپ
 دنت رابع ثحایم لیبفنیا و .دناهدماین رد لوبق لباقو یملع لکشید «دنتسه شیامزآ هتوبرد ز وله

 هلئسهرخالابو یرتموکیاس دودنا داکفا تئارق ای داکفا لاقتنا «ینیبشود .هدنیآ ین شیپ زا
 .تسا هدننک مرگ رس و نیریش یثخایم هک دشابیم مزیتوئییه هلیسوب حاورا راضحا

 لمع رد هیتسناوتت یهاگ یلو « دیتفرگ دای اد مزیتوئییه امش رکا هک دیشاب هتشاد دایی

 دد سقن هکلب تسین مزیت ونپیه ملم زا سقت هک دیشاب نئمطم .دیددآ تسد هب ادرلق دروم جات
 .دشابیم امشصتان تاعلاطمو تراهم مدع



 لوا شخب
 مزیت ونپیه شقن و ینا و ر یاهب رامیپ داجی ا یملع تلع

 اهن[ هجلاعمرد

 .دنکیم رثاندب ءاضءايوررب اهوراددنن ام نیقلت و فرح

 .دش هایسو دیک ور هراب ود مزیت ونپیه هلیسوب من اځ نیا هدش هتخی دو دیفس یاهو مې

 .دش هجلاعم مزیت ونییط هلیسوب اق نیا ییاوخیب و وجشناد نیا رس همین درد

 مزیت ونییه هلیسوب ناوج نیا یشاشبش و دنمراکنیا یلوجخ و درم نیا سفن کگنتب
 ,دش هجیل اعم

 ؟درکهچ یراگیس درم و مسیلکلا اب مزیت ونپیه چ

 ددلغهجینب رد .دنکیم کاب رحت اریلخاد هحش رتم ندغ «باصعا ها ر زا نیقا و قرح

 .دنکیم رامیب اب هچلاعم ار صخش هک دننکیم دیل وت یئاهن ومروه یاخاد هحشرتم
 هدنتسرف اب و درک ورف یزفم یاهلولسرب ومزا رتک زاب یئاهدو رتکلا دنمشن اد نیا

 .دومن فلتخم لامعاب داداو ار هدن ونش شیامزآ كي رتکلا

 یک منکیمن دوصت نم ے دنگیم یرامیپ ثاجب f یناهنت هب «ف رح» یهاگ

 یرارکت هلمج كب ای فرح هملک كي هک د شاب هدینع نیا رکنم د فلاخم هک دشاب هتشاد دوجو

 یسدربیریذپ نیقلت ثحبسرد ار قیافح نیا و .دداذگیم امندب هاضعا یودرپ یرثا هج یهاگ

 .مید رک

 مسا ندینش اب هتسرگ مدآ رفنکی -«ف رح» هلیسوب هدعم و ناهد قا رب حش رت
 نین ادغ یوب ندینشاب .دنکیم حشرتهب عورش شاهدعمد ناهد قازب یی دتفایم بآ شناهداذغ

 .دنکیم حشرتشاهدمم د ناهد قازب مهژ اب ادغ ندیداب ؛دنکیم حشرت شاهدممد ناهد نازب

 هحشرتم ددغ هب باصعاد باصعاب زنموزفمهپاداذغ ربخینیب .شوگ «مشچ ءالاب قياقحرد
 .دنکيم حشرت هب عورش هدعم و ناهد قازب و «دناسریم ءدمم و ناهد



 ۱ ۰ راب
 تست سه سس سس

 یاهمیس هلیسوپ زغمزا و لقتتم زغمپ ندید هاد زا هچ و ندینش هاد زا هج سرت ساسحا

 ناهدقا زب ؛دنکیم ندزب عورش بلق هجیتن دد «دسریم یلخاد ددغو بلقدب پاسعا مانب یفارگاع

 .دوشيم كشخ ندب مامت و
 نیقلت یردام هب هکیماگنه دشکب اد یناسنا دنا وتیم «فرح» هملک یاب طقف

 رازه تسیدد هنتنگ یعامط صخشەب هکیماگنه زينو درم ددام هنفد نیشامریز تاهچج «دندرگ

 یفارکلت یاهیسپ زغم و زفمب اد ربخ شوگ مه همقاد نیا دد .درک هتکس یاهدش هدف ربناموت

 .دننخادنا راک زا اد یلخاد هاّسعا و بلق باصعا د دتاسر باس مان

 دیرببشرت هچولآ ,شرت هحوگ زا یسا رفندنچ دوضحدد نونکامه شرت هچ وگ

 هن وگچ دینییهب هءدوخب چولم د چلم اب اد شرت هچولآ اپ شرت هجوگ رفن دنچ روح رد ایو
 زقمب ادربخ نیا مهد اریذ .دنکیم حشرت ناهد قازب یملع ترابمب دتفایم ءاد همه ناهد بآ

 .دنکيمتیلاعب عورش یلخاد هحشرثم ددغو دن اس ریه ندب یلخاد هحشرتمددغهب و باسعاب زغم و

 هاضعا یودرب دوصتد فرح ریثأت یکنوکچ و باصعا هلسلس فیاظو حیرشت اب تلپناو رتکد
 .تسا هدناسد توبثهب رثهب اد تفیتح نیا ندب

 لدا ثحبم

 ندب ءاضعارب نیقلت و ریثات یملع تابثا

 دناوتیمن سک چپه :دنکیم لالدتسا دولعنیا تاپناو رتک د .تلب ناو رتک ۵ لالدتسا

 رد یبصع هاگتسد نیا هکاد یشش دناوتیمن یسک و دشاب (۱)راکدوخ باصعا هاگتسد تیمهارکتم

 .دریگب هدیدان دراد ندب ءاښعا فیاظو میلغنت

 دوتسد ندیسد نودب هناوئیمن ندب یلخاد دغزا یابغ جیهد ندب ءاضعا زا یوضع یه

 دوشتعیقح نیا رکثم هناوئیمن سکچیه نینحمهد .دنک راک «باصعا داکدوخد هاگتسدزا یبسانم

 كي طقف ع وضوم نیا .دنکیم دایز هداعلاقوف اد راکدونخ باصعا هاگتسد لرتنک مزیتولییه هک

 .تسا ءدش هداد ناشن یملع لکشب .باصعا لمع نیا ؛تسین یدوئت ای فرح

 نتخادنابآ .درک رثا راکدوخ باصا هاگتسدرد نا وتیمنیفأت هلیسوب مه یدادییدد یتح

 یهاگ .تسا همه لویق دروم الماکیرادییو یداعلاحرد ساخشا یخرب نثخادنا هیرکپ ,ناهد

 .دنک ینابصع اد سحش دنا وتیم .دنکیم تلاححو یگ دنمرش داحبا سحش ثایرد اهنت فرح طح

 یارب یدادیب رد نیقلت و فرح هلیسوب یداش و رثأت ء مغ« سرت داجیا

 ۱ autonomic nervous System كوبا همجرق مزیتونپیه دارسا باتک زا
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 .. دناهید ادمزیتونپیه لمع یوحن رهب و اجره رد هکیناسک هک دنکیم هفاضا تلبناو رتکد

 زغم قیرط ذا نیفلت نیاربانب ۰ دوشیم دیدش یریذپ نیت زونپیه لاحرد هک « دناهدش هجوتم

 و هاضعا مامق ميفتسمرريغ دواج بیت رتنیدب و هنک دایز اد باسعا هاگتسد تدالق و لرتنک دنا وتم

 .دیامن هدامآ دوتسد ماجنا و ذخا یارب ار اههدغ

 يدارا لرتنک تحت هک ار ید و تالسع مامت . راک دوخ باصعا هدیچیب هاگتسد نیا

 فیاظو ام فرطزا یاهفاهاک ] ششوک هنوگچیه نودب یلک دولعب و دزادنایم داکب دنتسن ام

 .دهدیم ماجنا بولطم دولج اردوخ
 طاسبتا و شابقنا « هدعم دد اذغ مضه لمع«یلخاد دد تیلاعف «بلق نابرض و راکزرط

 .دنشابیم راکدوخ باصعا هاگتسد ذوقن و نامرف تحت همه اهگ ررد نوخ نایرج ءاهچیهام

 تحقیگمه «دداد تراظت و نامرف تحت هک یلاضعا مامتاپ راکدوخ یبصعهاگتسد نیا مامت

 همهنیا دوطج هک دوشیم هدهاشم تلوهمپ نیاریانب دنتسهیساسحاو ینطاع لماوع ذوق و ریثأت

 (۱۷۵ ریوصت) .دن ریگیمدارق یکیتوتپیه نیقلت ریثأت تحت ندب یتایح لامعافیاظو

 هدیقعداهظا دوطنیا شیامذآ ذا سپ نوتلوف یتکد -(۱)نوعل وف رتک د شیامزآ
 بلغناب رض دنت ام ناوتیماد یلدنس یوررد هتسشن صخش نوخ شدرگ نایرحو بلق» :هک هدرک

 «.تخادنا راک د وئییه لاحرد تیغ و تعرس نامهب بآ یوررب نزوراپ رفنکی

 هلئحالم باتل ١ هحفص رد هک اد ریوصت نیا ۹۷۶ هدامش رب وصت حب رشن

 :تساهدش هشيلک اجنیا رد «تایناو» رتکد هتشون مزیت ونییهدا رسا باتک ۲۳هحفصزا دیگامرفیم

 و زغم هپ تسوپ و ناهد ؛ینیب «شوگ « مشچ هاد زا ربخ ندش دراو زا یرادومن ریوصت نیا و

 .دشابیم ندب ءاضعا هیلک هب باصعا هلسلس قیرطزا اجنآ زا
 دداو یلایخ ای یقیقحنا معا .ربخای رکف كي دیئامرفیم هظحالم هکیدوطب ریوست نیادد

 ا یئاهزیح و بارطنا .«ودنا سرت تسا نکمم ربخ اب رکف نیا دوشیم زغم

 هلسلس قیرط زا ادیلایخ اب یقیقح هح یکف نیا زغم و دوشیم زغم دراو هناگجنپ ساوح هادزا هک.

 :دناسرپ ندب هاضعا هبهب دناوتیم باصعا م

 .دوشرس یوم شزید بجوم تسانکمم اید هدومن دیفسای خیس اد اهوم . رس تسوپ رد

 .دوشیم كشا نئخید و هیرگ بحوم زیر كشا ددغ رد

 زا هک میاهدید و میاهدینش ۰ ددرگیم مشج ندش دول آ نوخ ای ندش داغگ بجوم مشچ رد

 ٠ دش نوخ هساکود دننام شناشچ مهخ تدش

— Fulton, J.F. Cerebral regulation of Autonomic Function, proc. 
tater-state Postgrad. Med, Assamb, N.A. 1936 A. 



 1 زيت ونییه لاکیدم هلجمزا ریوصت (۱)
 .تسا هدش هشیلک ۱۹۶۵ لاس ۴ هرامش م

 :1 زا و هدادرا رق ریث ال تحت ارزغم هطوب ره
 ونپیه لاح رد ادص رثا هل وگیچ هک دوشیم دهاشم ربوصت نب

 (۱).دراذگیم رثا و لقتنم هطوب رم ءاضعا یوررب

 ۱ رد ۱۷۵ لکش لولس و دراو شوگ زا ز
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 9 درشیمدای رز ب تاب م لورع ضاع

 مت م۳2 ) برد توییت <
 ۷ تو چ

 ندای = مر ر> رجلا یضب و 1

 احر لش = ه وعمرد ت إحنا

 رل درا ايک یورو باع |

 مصداق جدت ہبقح ورد رشت | یرئو/تاررخن
 "مس موس رل وه دخ ار رل ودع

 وہ ه دورر# تب رخ وام نخر ارس م ۳ دوج بم عا هاگتسد

 لاا لوو ر دا - تو یک

 ۰ یی قره هوعرد عل

 جد رداع رق ھت ژن ثردرضت ] رب تو ۰۳ <" | اور 3 اح کر د تارو ایا قدر يابسا

 س یار درس - یلج تب ما !
 ین نیا او

 ۱۳۲ لکش

 .دنکیم داحیا یفطاع ما: زو هدرک رثا ینیبطاخم یور ینییرد

 .ددادیماد رتشیب تیلاعفب ایه دزادنایم راک زا ای اد یقازب ددغ ناهد رد

 .دنکیم یتسوپ یدامس زا یدایسبداجیا ندہ تسویدد

 .دروآیم دوجوب اد یبلق یاهیتحاران ریاس و دنکی» دایز اد بلق نابرش بلق رد
 ` .دیامنیم سفن گن داحیا نیتید رد

 .ددرگیم همضاه تالالتخا و یدعم تارییغت بحوم هدعمرد

 .دوشيم داجیا یگدنمرش ایو یگدیرپ گند هرهجدد



 .دوشیم اپ ای تسد ناتشگنا حلف داجیا اهگ ریوم رد

 .دوشیم یدنق ثالیدبت بجوم دیک رد
 .دزادنایم راک زا ای دنکیم رتلامف اد ددغ هدعملازول رد

 .دنکيم داجیا یدایذ تارییغت يک دزب هدود رد

 داجیا و هدومن دیدشډ قیمه تاریثأت یلخاد هحشرتم دد ریاس و یویلک قوف دد رد
 .دیامنیم اد اهیدامیب غاونا زا یرایسب

 .دروآیم دوجوب یرثّوم یفنمو تبثم تارییفت اههیلک رد

 داردا بجوم سرتهک هدش هدید ارثکا دوشیم داردا ع وقو ترثک بجرم هناثم هاگتسدرد

 .دننکیم ادیپ داددا عفددب جایتحا نیلصمزاینسپ ناحتما ماگنح .دوشیم
 .دوشیم یسنج فلتخم یاهیدامیب بج وم یاسانت ءاگتسد رد .
 ددرکیم یک دعاق یورنوخ ثعاب اهنز رد

 .ددرگیم نرخ راشق بجوم اهگ ر رد

 زغم دراو هدابود سرت نیا و دش سرت ثعاب مکش درد الثم یوضع یدامیب و یاران
 بیت رتیمهبد دیامنیم سرت داجیا هدابود مکشدرد و هیامشیم مکش رد درد داجیا هدایود د دوقییم

  .دینیهب تقدب (1۷۶) د (۱۷۵) هدامش ریوصت «ددرگیم داجیا لساست هدود كی

 هک ینا رم تاجلاعم رد مزیئونپیه هک دوشیم هدیهف رثهب یلیخ ءالاب قیافح لماکمهف اب
 .تسا رثْوم هزادنا هج ات دوشیم نایب ریزرد

 سرت !ریذ « دشابیم «سرتد لماع «تسا یوم د درثشم اهیدامیب نيا مامت دد هک یلماع

 داجد ادابم هک دسرتیم «دریگیم درد شرس یسک رگ ۲ الثم تسا یدامیب عون رح اب هارمهد قیفد

 ۰ .دشاب هدش ناطرس

 یک ره لاح رھپ « دشاب ناطرس اپ هدمد مخذ ادابم دسرتیم دریگیم درد شاهدمم رگ
 مضد «سرت» لماع نیا د . هشابیم هارمه یو اب سرت دوشب هک یوق ای فیش هنداعره راچد
 .دردآیم دوج وب ۱ «بویعه ه ریاد» ناتشزب حالطمایاب لساستو رود كي هدنکيم دیدشت | ریدامیب

 داکدوخ باصعا هاگتسد هب دش هدسید شیپ لکش رد هکیدوط نامهب زفم زا سرت هک بيت رتتیاب

 یتحادانو ددددامیب یتتدو .دیامنیم یتحادات و لالتخا داجیاو هدرک یراکبارخهب عورش و لقتنم

 باسعا هاگتسدب زغم ذأ و زغم هپ هدابود سرت نیا و دسرتیم هدابود درک ساسحا ار هلماح

 یتحادان ساسحا دامیبو دوشیم لقتنم هطوبرم وضع یود شرثا راکدوخ باصعا زا و راکدوخ
 شداوگ ان رثا باصا هاگتسد و زغم قیرطنا ًاددجم سرت نیا و هسرتیم ًاددجم و دنکیم ددجم
 رد و دوشیم داجیا لساست و دود راوهریاد ,بیترت نیمه دیامنیم لقتنم هطوب رم وضع یدد اد
 .دوشیم یتدیدش و رتقیمغ شیدامیب هحردکی «دسرتیم دامیب هک هیت رمره

٩۱۶ Vicious Circle 



 ۱۷۲ لکش

 حرط يبلاج لکش بویعم هریاد اب لسلس ورود نیا نداد ناشن یارب «تلپناود رتک د
 (۱) شنت داجبا سرت هک تسا «ریاد جنپ لماش دیگامرفیم هظنحالم هکنانح لکش نیا هک هدرک
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۱۴ 

 هدنکیم اد (۲)یرتشیب شتت داجیا ًاددجم یشوخان و هیامنیم (۱)یشوخات داجیا شنتو دنکیم

 هک دوشم دارکق داوهریاد دوطتیمه ...دیامنیم اد (۳)رتشیب یشوخاف داجیا رتشی. شنت نیا
 .دنیوگ «بویمم ءریاد اپ لسلستو رود» یملع حالطما رد اد «ریاد طیحم یود دارکق نیا

 دنکیم عطق اد لسلست ورود مزیت ونپیه

 لسلستودود نیا هک تسایلماع نیرتررث ومو نیرتیوق مزیت ونپیه دیوگیم «تلپناو» رتکد

 یشوخان یدایز تعرس اب د هیامنیم داجیا داکدوخ باصعا هاگتسد دد یلداعت د .دنکیم مطق ار

 .دربیم نیزاآ اد یبصع

 دنامدش هجلاعم مزیت وئییه كمکبد تلی ناو رتکد تسدب هک اهیدامیب ذا یدادعت ریذ رد

 .دوشیمرک اذ

 مزیت ونپیه هلیسوب هدش دیفس رس یوم دشد و کن رد تشک زاب

 كوش .دوب هدش وا یشوحان بحوم یتخسو دیدشدادیود ؛دوبیناوجدادرهوش نذ ءدام

 هکیدوطب .دوب هدش مناخ نیا رس یاهوم نتخید و ندشدیفس بجوم هودناد یناشیربو هدیاو

 . سس یساط زاسرت دادیم شدورپ دوخ رد اد یگ دزب سرت دامیب .دمآیم تسدپ رس یاهو

 ؛عزیتونبیه هسلح دنجزا سپ .رهوش ندادتسدزا زا سرت ءرخالابو تیباذح ندادتسد زا سر

 مناخ دعب هام دنج .تفرگ دوخب یاهغدغد یب و مادآ مشو :تفد نییزذا مناخ تشحو و سرت

 د هتفد نیب زا شیاهوم شزید و هدش یحایس هب لیدبت یدیفس زا شیاهوم کند هک داد شرازگ

 .تسا ندیگود لوغشم شرسرد یاهزاد یاهوم

 .دوش هداد حیښوت هکنیا رگم ,دشاب دواب لپاقریغ رمایادئپادد تسا نکمم تقیقح نیا

 رس تسوپ هب اهگ روم هاد زا نوخ هک د وشیم پجوم داکدوخ باصعا هلسلس قیرط زا سرق هک
 هذش دیفس رس یوم هشيد هب اذغ و بآ ندیسرف شارد و هدشن هیدنت وم هشید هجیتن ددو .دسرن

 یاهگ رب ؛دسررن نادب اذغو بآ یتقو هک تخدد هشید دننام تسرد ,دیامنیم نتخید هب عورشو

 .دن زی ریمو هدشگاهحودرز تحرد

 مزیت ونپیهاب هجلاعمو رس (۴)همین درد
 .دوب هدش درج رس راچد تان اععمارد ندشدود رم زاس رز تلعب دک یل وجشناد

 ناوج نیا رس همین درد .دوب هدش دردرس راجد هک دوپ لاس تمه تدم ناوج درم نیا

 سرت و دنکتک رش هدکشناد یگاهن مهم شیامنآ كيدد هتساوخیم هک دوب هدش عورش ینامز زا

 هیلک ندنام هجیت یب بجوم هاگ آان ریمضدد سرتنیامفوب هدش دددرس بچوم ندش دودرمزآ
 دامی «سکلدد و مزیتوتپیه هسلج دنج اب ءرخالاب دوب دش تاقیدزت یتح د یکشزپ تاجلاعم
 .دش هجلاعم شدددرسو هتفایزاپ اددوخ سفنب دامتعا

۱ Symptoms ¥— More tension ۳ More tension 

F._Migraihe 



۱۹۵ 

 تسشاوتیمن با وخص رقنودب اهبش -مزیت ونپیهاب (۱)ییا وخیب هجلاعما
 دب [ وخب

 سرق نیدنج نددوخ نودب تسناوئیمن دوب لاس یاهلاس هک .دوب یاهداتفااج درم دامی

 داکو یگداوناخ تالکشم هرابرد یناشیرپو بارطضایرامیبیلصاتلع .دوربباوخج دوآ باوخ

 داحد اهبش ییاوخی» تلعب هک دیسرتیم دامیبیلو .دوب هدش ییاوخیب بح وم هادتبا هک دوب یرادا

 تدشب ۶ هدش یدابیب لسلس ورود بح وه سرت نیمه ددرگ ناتسدامیت هناورو ءدش (۲)یگناوید

 دنجزناسپ هجیتت رد «دنک تحا رتسا روطج هک دش نیّلتواب مزیتوئییه نمض .دوب هدوزفآ ییاوخیب

 .دورپ باوخب باوخ صرق ندروخ نودب تسناوت هتفه

 .درک هجلاعم مزیت ونپیه یلو دوبهدش دب دش با رطضا بج وم تک رمزا سرت

 متسه دیدش (۳)شزرل راچد نم تفگیم هک دوب یاهداتفا اجو هدرک جاودزا درم دامیپ

 یگ د دوخ مھبو بالقنآ ساسحا «كيرحتلماع نیرتیئزج اب و دیطیم تدشب مبلق :منکیم قرع
 زا یکی يک رم رثادد هک دوب هدش عورش ینامز زا با رطما .منکیم دوخ نورد رد یدیدش

 دنچ لالخرد .دریمب مه شدوخ هک دیسرتیم دامیید دوب هدش دراو یوب یدیدش كوش شماوقا
 کرم زا هک دش نیقلت یوب د هدوب هچ یدامیب تلع هک دش حب رفت دامیپ یارب «زیتوئپیه هسلج
 .دشام هتشادن سرت

 دوب هدش سفن کنن ثعاب (۴)سفن گنت زاسرث

 سقت گتتراجد ندییآوخ ماگنهاهبش هک تسااهلاس تشادیمداهظا هک دوبیئاوحدرم دامیب

 نگنس یاذغ نددوخزاسپ یبش لبق لاس دنچ ,دش فشک یدامیب تلع مزیتوئبیه ذاسپ .دوشیم

 داچد هک دنکیم ساسحاد درپیم باوخزا یکانتشحو باوخ ندید یثارد بش همین مطه ریدو
 «مسآد یدامیب هب التبم اد یو «تسا دش سفت گنت داجد هکنیا زاسرت .تسا هدش سفن گگنت

 .ددرگیم هجلاعم مزیت ونپیه هسلج دجزاسپ هک :دیامنیم

 دنک هولج نادان دیس رتیم هک (۵)یلوجخ درم

 هدشراکلوئشم هدادا رد هک لوا یاهذود رد تشادیم داهظا هکدوب یاهدادا دنمداک رامیب

 هک دیس رتیم هشیمه دمبب نآذا دوب .دش یتاهابتشا داجد دوخ سیگد لپاقمدد هبترمود یکی ؛دوب

 نیا دوش یفرعم یقمحاو نادات درم هدادا نادنمداک ریاسو نایفارطا رلق رد هک دنک یراک اداپم .

 زاید مدننک كي رحت لماع نی رت یگ زج ابو دوب هدز مهرب اد یو راک دوخ باصعا لدامت سرت

 اد دوخ تاساصحا هناوتب دامیب هک دوب یفاک مزیت وئییه هسلج دنح .دشیع یک دنمرشو تلجخ

 .دیامنش رت زین اد یگورمک تداعو ؛دنک لرتنک تل وهسب

1- insomnia ۲.8 ۳ Severe trembling 

  û Blushingمصطtیھۂ ۶



۱۱۶ 

 درکیم فیثک و رت اد دوخ باوختخد اهبش هکیناوج درم
 مزیت ونپیه هلیسوب (۱)یهاش بش هل اعم

 باوختخ راهبش نونک ات تیلوفط نامنزا نم تفگیم هک دوب یناوجدرم «شاش بش دامیی
 زا و دوب تجارات و نگمرش هذادنایب دوخ یداداریغ لمع نیا زاو ؛متکیم فیثک ورت او دوخ

 و فیرمت یو یارب مزیتونپیه هسلج دنچ نمض .دوب تحادان هدالاقوف باوختخر هب نر

 ءدش «یشاش بش» یناود فض و ندش رتدب بجوم هناگ ادج دوطب «سرت» لماع هک دش نیملت

 باوختخد اهبغ رگید هک دش نلت یو هب «یشاش بش» یدامیب تلع فشک ذآ سم هدالیب «تسا

 و درپیم تذل پاوختخرب نتفدذا هک داد شرازگ رامیب دىب یدنح .درک دهاوشن رق ار دوخ

 ؟ دش هجلاعم مزیت ونپیه هلیسوب (ب)مناخ«یگد عاق» (۲)یزب رن وخزوطچ
 دایز یورنوخزا هک تسا اهلاس هک درکیمداها دوب یاهدرک حاودزا ناوج نز دابیب

 نایرح «دوب مناخنیا هارمح هشیمه هک یمئاد یناش: ری وسرق .دربیم جنر یگ دعاقود هلصاف نیب

 عقاد یصثرمثم كيچيه تامیرزت و اهوداد هجیتنرد ؛دوب هتخاس نکممریغ اد یداع تاجلاس
 هب تانیامم زا سپ یلو .دوب هدش جداخ مناخ نیا «محد» یحارج لمع كی نمضدد .دندشیمن

 .تسا ملاس الماک و ددادن یتسادان هنوگچیه یوضع رلقزا یو «محرد هک «دش هداد رک ذت یو

 لساوت و تفر نییذا «ب» مناخ بارطنا و سرت مزیتونپج قیرطذا هجلاعم هسلج دنچ زاسپ

 .دش عورش مقومیب یورن وخ و یمظنیب هدابود هثداح كي رثأآ رد دیب ید .دش ملفنم یگ دعاق

 عضد رد هناوتیم نیقلت هک دوشیم هلنحالم .دش هجلاحم الماک دامیب مزیتونپیه هسلج دنچ اب یلو

 دوبهب یارب نیقلتزا هک دداد یلیلددح نیارباثب .دشاب شؤم «(۲)یگ دعاق نادود» یگنرگچو

 لکلاپ داینعاریت دوآ نایز تاداع سوصخ ردیثح ؛.دوشن «دافتسا یملع قیرطذا یک دعاق مشو

 تاداینعا لیبق نیا یناهنپ نایذ .دیامنب یرثژم كمك هناوتیم مزیتوئپیه .دایز ندیشک داکیسو
 ینادد مشو یوررپ اد « (۴) یبصع راشف» دورو دوخ دایتعا دارکت اب داتعم رامیب هک تسنیا

 داکدوخ باصعا هلسلس هدنشک و بولطءان تارثارد اددوخ یتقوم یتحادو دنکیم رتناسآ دوخ

 .دیگامرف هظحالم اد ریز یاهیشوخان زا یگاهدن ومن لاثم ناوشب .هیامنیم وجتسج

 ؟درک هچ (۵)مسیلکلا اب مزیت ونپیه
 هدوب نیا دایز لکلا هپ شدایضا تلع درکیم داهظا هک دوب یرادنز درم یلکلا دامیب

 هتساوخیم یگید تداببب دنک هدامآ یفاضا داکماجنا یارباد دوخلکلا كاهکب تسا هتساوخیم هک

۱- Enuresis ۲- imternenstrual Haemorrhsge 

 ۳- Menstrual Cycie ۴ Nervous Tension 

۵- Alcolism 
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 یتقد .دوب هدرک رتدب اروا عضو لکلا زاسرت .دیامن یرثشیب داکهفاضآ بورشم ندیشون اب

 دامتعا هکدش نیقلتد دنک تحا رتساد لش اددوخ رول هک دش مداد میم دامیپهب مزیت ونیپه تحت

 .تسا هدرک كارت اد شداشا هک داد شرازگ یدنج ذاسپ «دشاب هتشاد سفت

 مزیت ونپیه هلیسوب نآ كرت و (۱)داب ز ندیشک راگیس
 دوپ هدش تحیصن داب هدربیم جند تیشف وربیشوخان زا هک دوب یاهنشاذگ نسباپ درم دامیب

 شیدامیب هک دیس رتیمو هنکباد راکنیا دوبن رداقوا .ددادرب تسد دایز راگیس همهنیا ندیشک زا هک

 هک درک مک دامیپ هب مزیت ونپیه هساج دنج .دنک ادیب تدش داکیس ندیشک را رد

 .دنک كوت ارد وح داگیسو دیامن تحارتسآ و سکلد ار دوس دنا وشب یب وس ؛دارب نییذآ یتسرخ

 لماوع هدالمبد دن وشیم هجلاعم مزیت ونپیه كمكب اهیدامیب لیبق نیا هک مينيبیم المع ینقو

 اد يعيسو یاج هک میراجان .دنوریم نییذا مزیت ونپیه هلیسوب اهیدامیب نیا هارمه رثّومو یذوم
 .مینک زاب بطرد «مزیتونپیه» مانی هجلاعم هدنزدا شودنیا یارب

 ددرگیمداکشآ اهیشوخان هجلاعمرد مزیتونییه فرکش تردق.دوشهتشاذگ راتکببصت رگ "

 سپس .ميناميمیفاب مزیتونپیه هلیسوب بطددیمقاد لوحتو رییغت كي داجیا داظتتارد هجیقرد امو

 دوآ باوخ تبرشو باوخرقنا هک دیشک دحا وخن یلوطییاوخیپ هب الثیم نادامیب هک ت سیف یکش
 .تفد دنهاوخ مزیتوئپیع غارمب حیحصو بسانم هجلاعم كی یاربو هتشادرپ تسد

 دن دادیم داهظاد دننکیم كش اهیشوخ ان دوبهب یارب «نیقلتو فرح» ریگاترد هکیناسک نآ
 وراد لمعد ناونع تحت یاهلاقمهب تسا رتهب «دریگب اد وراد یاج هناوئیمن مالک د ءاگچیه هک

 .دنیامت همجارم ۱5۵۰ ربتک | مته هدامش ایناتیرب (۲) یبط (زیتوتپیه هلجم رد «نیقلت و
 یدادعت هلیسوب قیمع دوطب دناوتیم یتیلاب رطنزآ ورادلمع هک تسا هدش نایب هلاقمنیارد

 ندب هاضعا هوالمبد هنک ادیپ لکش رییفت دوشیم داجیا دامیب لیختد نورد زا هک لماوع زا
 نینچمه هکلب «دتهدیمن ناشن لمعلاسکع یگایمیش و یکیزیف تاکیرحت لباقمرد اهتتەن یاحشا

 شنک اوو هدش كيرحت هناهدوب مهم درف یارب هک یصوصخب یاه «دادیور» و «تایلک » رباریدد"

 داججا اد وراد تیصاخو رثا نامه نیملتو فرح هک هدش ثحج یملع دولس هلاقم نیادد

 .تسا ءدش فشت اداناک لب رت وم لها (۳)«یلسیناهدتک د طسوتب اريحا تقیقح نیا «دیامئیم

 موذتحبم

 مزیت ونپیهد یلخاد هحش رتم یاههدش

 :زادنترابع اهن نیرتمهم هک .دراد دوحو هدغ نیدنج اع ندبرد هک مينادیم ةمش

۱-- Excessive Smoking ۳-- Drug Action and Suggestion, British 
Medical Journal 7 October, 1950 . _ ۳- Dr. ۲۱3129 6 



۱۹۸ 

 هد ۴ ولگ رد یقدد هدخ ۲ تسا هولق یور هک لاتزدآ دغ ۲ یربوئص هد -۱

 .رگید هدغ دنچو ندرگ دد سومیت هد به دیگوریتاراب
 .دنکیممیظنت و هدادا ار رگید یاههدق همهد تسا ندب ياههدغ همه سیگد یرب ونص هدغ

 .تاقیقحت ذأ سيد دوم اغآ ےک رب جنس هدع لمعزد تقداب ارد وخ تاعیمحت «یلس» رتکد 8

 دب ای پوخ ياهداديور و اههثداحای ربخ هکنیا نآ و درک فشک یبلاجو بیجع دایسب عوضوم,
 .دنک حشرت «نومدوه» ماب یصوصخب هدام یرب وص هدغ هک دوشیم ثعاب دسریم ام زغمب هک

 یداوم نامه هیبش هک درد آيم دوجوب یداومو هدش ندب یلحاد ددغ ریاس دراو «نومر وه» نیا

 رد لوپمآ قیدزت هک اد یرثا نامه هجیق رد .دنداد دوجو اهلوپمآ تایوتحم نآ دد هک تسا

 .دمآدوجوب فرح ندیئش هار زا هک «نومدوه» نیمه مه اد رثا نامه .ددوآیم دوجوب ام ندب

 .ددرگیم هجلامماپ یدامیب ثعاب هجیتنرد هک دوشیم داجیا ام ندیرد



۱۹۹ 

 ؟تسیچ «یریونص» هدغ نیا راک و هدرک هچ «یلس»رتک د مينيپهب الاح

 هدغ نیا ؛تسا ندرگ تشپ رد زغم یاهتنا تمس# دد و همجیج لخاد دد یربونص هدغ

 «یاهن ومروه» هد نیا .تسا ظوفحم یمکحم هساک لخاد رد هک دشابیم دوخت كی هزادناب

 .دن دریم ندب یاضعا همهب نوخ هارزا ءاهنومدوه» نیاو دزابیم یفلتخم

 دایز اد نوخراشف ؛یرب ونص هدغ یاهن ومدوه نیا عاونا زا یکی هک هدش فشک لاحیات

 غوت «دوشیم فاص یاهجورمام یگ درشفو ضایقنا ثعاب «اهن ومدوم» نیاذا رگید یعوت و دنکیم

 هدغ یاهن ومدوهزا رگید همش كی .دن وشیم اه هیلک رد دازدآ دیلوت عنام «اهنومروهد نیا رگید

 یاههدغ نياد دننکیم هدادا اداهن آو دنتسه ندب یلخاد یاههدغریاس لمع مظن بقارم «یرب ونص

 .دنیامنیمهدادا اد ام ندب مات هک هننکیم دیلوتیرگید «یاهنومدوم» دوخ هب ونپ زین ندپیلخاد

 !دنکیم رتشیب «نمدوه» نتخاسبراداو ادیرب ونص هدغیلماوع هچ
 هدغ نیا هجين ردو دندوآيم دراو رتدایز داشف یربونص هدغرب هک دنتسه لماوع ع ونود

 .امرس :امرگ دشنام دنتسه یکیزیف لماوع یکی لماوع غونودنیا .دناسیم یرتشیب «نومدوم»

 بآ « دیاهتفرگ بارق مرگ بآ شوح ریز دد یتقو الثم - یحارج لمع اهمخز , اهوداد ریثأت

 «نومدوه» یربونص هدغد دب ایم دراو داشف یربونص هدغدبو هتخید امش ندرگ تش یود مرگ

 عقد اد راردآ اههیلک هجیتن ددو دوشیم یویلک قوق هدغ دراو نومدوه نیا هدرک شرت یساح

 . دنیامنیم
 ,یدیماان سای ؛ مغ , هرهلد سرق ؛ دتنام « دئتسه یتاساسحا لماوع مود عون لماوم

 . نآ ریاظن و تیاضد مدع :یدرسلد ۰ بار طضا , مشخ

 یودرب یناددو یساسحا لماوع داقف هک تفرگ هجیتن دوخ یاهشیامذآ زا «یلس» رتکد

 -, تسا رت دیدش ی رب ونس هذع

 ۱چا-یت سا نومر وه فشک

 كيف رت وتامرس» مانب ینومدوه دشفشک «یلس» رتکدتاقیقحترد هکیگاهنومد وهزآ یکی

 . میمانیم (جا-یتسا) اجنیارد ا رنآ هک دشابیم

 تانا ویحهک درک دهاشمو دومن قید رت انا ویح و هوا ار «جا-یت_یساد هدا«یلس تک د

 . فق فش دراج د یفلتخم یاهبدامیپ هب دنفس وگ ریظق

 بأرطشإ و , هودناو مغ داجد مه ناسنا دوش قیدزت ناساب جا-یت_سا هدام نیا رگا

 .دروآ هداشف یرب ونص دنوي مه با رطضاو هودن| و . دوشم اک وصهعد یناود یاهیدامیپ ریاسو

 هدش اههدغ و ندب هاشعا ریاس دراو نومدوه نیا هک دزاسیم جامیتسا نومروم هدغ نياد

 . دیامنیم داجیا اد یفلتخم یاهیدامیبو

 طیارش تحتو مقاوم یخرب دد تسین رشم هشیمه نومدوه نیا هک تشاد دایب دیاب هتبلا

 داک دا زاپنیدل اءاهب شک د همجرت دیش ناجرتک د هتشون زور ۳۶۵ رد امش یگدن ز باتک زا



Fe 

 ہدغ . دسرپ ناسناب یاهدننک لاحشوخ ر بخو دوشب طاغنابو لاحشوخ نانا کا یلو

 هجیق ردو هدرک لمع نومدوح دضرب هک ۱(جایسآ) ماتپ دزاسیم یرکید نومدوه یربوئم
 نازپم د دادقمب مه ًاعونصم (جابیسآ ) هدام هچنانچ و ددرگیم ینادد تالالتخا دویهب ثعاب
 و دادقم هچ هک دنک ففک هتسناوتت رغب زورماپ ات یلد دراد اد رثا نامه دوش قیدزت نيم

 درد اد نازيم نیا شوخ یربونس هدغ یلو , دوش قیدزت نومدوه وم نیا دياب نازيم هج هب

 .دراد تسد

 یگاهتتهب «فرح» هکنیا نآ و دیدش علطم تیمهاابد ےک د زب دایسب فھک كي زا اجنیاات سپ

 نومنوهمشرت تعاب «بف صسومهزابو «تساازیزرامیب هک د وشیم جاتسا تومروه حشرت ثعای

 . تسا هدننک هجلاعم هک وشیم جاسیسسآ

 شرت جا یس آن ومره ام یرب ونص هدشیفاک هزادن اپ دياي ميوشهجلاعم میهاوحبام رگاا

 (جایتسیا)نومدوه عشرت یاربد .دوشدارقرب لدامت (جایت-یسا)نومدوهلب اقهددات «دی
 . میناب دانک رب یفنم فطاوعو ینارگند هودناو مغ زاد میشاب لاحشوخو داش دیاب ام

 یداشو هشکیم اد ینارگت و مغ اسآهقرب یتعرضاب هک تسا یدنمورین هحلسإ مزیت وئییم

 . دیامنیم تموکح زی یلخأد هحشرتم ددغ همهرب هک تسا یرتیوُ دازباو دنی رفایم ار طاعت و

 فلتخم یاهیدامیپ زا یزیگن !تریح دادمت یناهج فورعم سانشیب ۱«سیکل وف» رتکد

 اق هداد ماجنا یدایز تافیامنآ باصعاد زغم یورربو , هدرک هجلاعم مژیتوتپیه هلیسوب اد

 مزیتونپیهلاکیدم» هلجم زا هک ریز هلاقمرد « دننکیم لمع هنوکچ زونپیه لاحدد تانیقلت دنیبهب
 دنمشن اد نیا دیا و داتنک و هتشون نع « تسا ءدش همج رت ۱۹۶۴ لاس ۳ هدامش «ناتسلگنا

 ؛ دوشیم هددوآ یناهج فورحم سانشیپ

 : شذوخ ملقب «سیکل وف» رتک د یاهناتفگ

 اهكينياک . بگنج نیحدد دایذ دایمب یکشزپ یاههدواشم هانثتساب) ۱۹۱۸ لاس زا نم
 دیدجدامیب (۶۲۰۰۰) دازهوهدوتسشرب غلاب مدوخیسوصخ تبابطلوطرد (هریغو اههاگنامرد
 نیا.ماهدرک هجلاعم مزیتونییه هلیسوب ًارثکاو ۰ ۲«لامفد یبیک رت یناود هجلاس» قیرط زا اد
 هتبلاد  تسا یدایز یبرجت تامولممد شناد عمجت د داجیا دیوم دامیب دايز هدا لاق وف دادعت

 هتاگ ادج یاههدنورپ د طوب رم یبط یاهصیخشت هلیسوپ اهنیا مامت هک سین حیضوتهب جایتحا
 . تسا مدش طبضو تی

۱. Adrenocorticotrophic 

۲- ۲۳.۸. Volgyesi, M.D., Neurlogist (Budapet, Hungary). 
۳- Active-Complex psychotherapy 



۱۳۱ 

 یھ رز توخ و یک درفا 4¥ لش

 یناود یگدرسفا» تلاح (۱۲۰۰ ۰) « لکلاب داتعم دامیب (۱۰۰۰۰) دازه هدرب غلاب
 نایرجنزا وت یگدروخ مهب دیبلقیاهی دامیب i ؟باوخ یرامیب هب الاتیمدامین ١) + ۰ ) ۱ «تحس

 تالارح یزامشیب دادعت ۽ هوالعب i یئت یناود یرامیب عاوناب ااتبم دام( ۰ 2 2 « ین وح

 ماهدرک هجلاعم اد ۴یناوتانذ و فعضو یرکفو یبصع مآوت ندوب لداعتمان ۰ ۲یناود لدامتمان

 لئان یشخبتیاضد جیاتهب الومعم دوخ راک زا یصخش دقنهب هجوتاب هک میوگب مناوتیم ترجي
 : ما هدمآ

۱- Severe depression. ¥-Hypertony 

۳-۰ Psychopathy ۰ 

F- Neural-mental decompensations and disability: 



۱۳۳ 

 ناتسداجمرد مزیت ونییه قب رط زا هجلاعم

 دارق الاب دایسب یحطسدد یبط میلعت یاهرایعم ناتسداجمرد» : دسیوئیم سیگلوف رتکد

 اجنیارد .تسا یدح دایس یکشزب یفالخاو ی ونعم یاههینج هنیمزرد عامتحا تاعقوت ؛ دن داد

 تفیفحهب ملیام «نآ ۱نایذ زا یراع تیهامد زونپیهای یمصخت هجلاعم شزدارب یدهاش ناونعب
 اههد لوطدد , نانامیب دايز هدانلاقوف دادعت دوحواپ هک منک هداشا سانشراک روضحهب طوبرم

 ۳ یتمالع یاهنونج یتح و مجاهم ؟جتددوز « یناور , لداعتمات نادامیب یود تیابط لاس

 تیاشوزیدآ دیدهت داطخا « دیدش ضارتعا كي یتحزونپیه هلیسوب اهیدامیب نیا هجلاعم رطاخب
 . دماین لمعب مه

 یتت نادر دوطب یدایز نازیمب اد ؟تابح یلخاد تانایرج دن رداق یکیت ونییه تانیقلت

 . دنیامن ثكي رحتو تیاده ؛ حالصا

 كب رتکلا هلیسوب زغم لرتنک
 هاگشن اد داتسا «وداگلد_رآ اهزوج» : دهدیم همادا دوطتیا دوخ هلاقمب ییگلوق يتک د

 ۵ يناوج نونجهب التبم نادامیب و نومیم زغم یمادق هیحان رد یئاهدورتکلا «نونک مه «لیید

 ناسنادتانا ویح یرکفد ینادد تالاح قیقد لرتنک هب قفوم هلیسوتیدرو دهدیم دارق *یعرصو

 یاههدن ریگ هلیسوب یداشفیاهدیلک اب یکیرثکلا یاهک رحم ندربداکباب بیترتنیدب .تسا هدش
 تیلامفدشبنجذآ سکعرربایو دومن ثیرحت اد زفسفلتخم یحا ون ناوتیم كج وک راس یگوپداد

 . تشادهاگن زاب

 الثماب « بآ زا یزاینیب . هددنا ,یریس .یگنسرگ ش نک اد زک ارم اهتتهن , هجیتن دد
 اهتیلاعف رگیدو یسنج یاهنیلاعف هکلب , داد رارق لرتنک و تراظنن تحت نا وتیم اد یعافد تلاح

 نیا شیامذآ دروم درف رظن رد هکدومن كيرحت یدوط ناوتیم اد تالیامتد اهتساوخ زارترد
 زفیهدرب قرب نایرح هلیسوی هک تاشیامذآ نیاو هنک هولج هنبو هیق نودیو دوخبدوخ لامعا
 .دن وشیمهداد هدشآ یارب هک ت سیئانیقلتو یل ومعم یکیت وئییه تانیقلت دنناستسدد , دوشیمماحن |

 لپبقتا اههب رگ داهنومیم "یزیرغ یاههدیدب زا یدادعتدود هلصافذا ناوتیم قیرطنیدب

 نآ ؟یرتسکاخرشقد هخم یاههکبش كيرحت .دومن لرتنک ادهریغو ناجیه.مجاهم, ترفن .مشخ
 ریذدد دورتکلازایشانكي رحت اللم .هدشیشان یبیحع «۱۰یناود_یبصعیادیشنک اودذا ناسنادد

 .هدیدرگ دامب دد یاهناتسود ياهساسحا داجیا ثعاب خمیمادق تمسقزا ین اج شب یحطسهیحان

۱۰ Harmless ۰ ۳۰ لات 

۳+ Psychotic. ۴۶۰ Regenerative-rehabilitative 

û- Schizophrenies ş- ۶ 
¥- Instinct_Phenomena, A- Formatio reticularis 

4+ Neocortical centres. 

۱ ۰ Neuro-psychical responses, 



۱۳۳ 

 فدلتخا اب هتسیرتکلا زا ینایرج . دشاب ءدش مداد كيتونييه تسپ تاتیقلت هکنیا دنتام تسرد
 .دومن سرت د تشحد داجیا زغمیمادق تمقزا یرگید هیحانهب ۱ ۰ ۰سناک رفو تلد هد لیمناتپ
 ذاشیگ هنز لوطدد ادناسضنا هک یطرشریغ یاهساتنا مامت «ینیحم هدودحم ردد یطرشتاساتدنا
 یکیتوتییهیهافش تانیقلتاب ینیشن اجلباق .دناهداد دارقریث أت تحت ین اورو یژول وب زیفیاههبنج
 نیچی یسک « یداتقفر تانایرحو یخیرتکلاویب یاهلداعت داحیا قیرط ذأ نيا « هنشابیم

 . دهدیم خد دندرییم داعب «وداگلدد د «یسهد هکیگاهدورتکلا زا. هدافتسا نودبو یلخاد

 زا یکشزپ نیصصختم ناکشزپن اود شک ارب هدالع هک هنش بج وم تاشیامزآ نیمه هدهاشم

 مشچ نیصصختم یتحد ؛نانذ یشزیمآ یاهیدامیب ناکشزپ « ناحارج . یلخاد ناکشزپ لیبق

 . دناهدش دعامتم یبط ذونپیه ینیبشیید ۰ ینف یمازلا نوزفا زور تیمهاهب ناکشزینادندو

 تاشیامتآ هداب ردو هدومن مطفار «سیگلوف» رتکدیاهداتنگ هلابند هک ملا دیم مزالاسن ارد

 . مهدی حیشوت «وجاگلد»

 هلجم سوسخم رحم «یتیبادام ناژد شدازگ و «ناملدا- دولک » هلاّقم محامش دیاش

 یاقآهلیسوب هک اد هلاقمود نیا « دیاهدناوخن رگ ا , دیشابهدناوخ اد «نویسالتسک د یوسارف
 تمسق دنح اجٹیا رد نم د دیئاسرف هملاطم تسا ہدش هبحرت یسیلسو ناور یسدافپ داد دیحا

 . ممیوتیم اد هلاتمود نیا زا یهاتوک

 ایاین و رتکلا هدنب ناسنا زغم
 یلک هباد یئاسنا درفكي یگ دنز شود هک دوپ دهاوخ یفاکدیناث دنج ۱ یکیدزن هدي ادد

 یلک دولج ١ داکنیا ١ تخاس یشکندآو یناج یاب دایودنبیب یشابدا ؛ دا زاو درک ودوریز

 تفایدد یکین ورتکلا یاهدوتسد هک ؛ همجمجدد یک زان یاهدورتکلا ندرک لخاداب هداس یلیخ
 . تسا ریذپ تروص « هنزادپم

 .نهدیم اد ریز شرازگ یوسنارف هلجم سوصخم ریخم «یفییادام نآژ»

 ۱ ۱4و زیئاب اکی رمآ هدحتم تالاب

 ءار , کیرمآ یاهشارخ نامسآ تایم نم شیپاشیپ يدرم ؛ تسا رهظزادیپ # تعاس

 ؛دودیم یرتخد لابثد باتشهبدمب . ددنخیم هاقهافو دب وکیم اهدا ویدب تشم مامت توقاب هک دوریم

 . دشکیمزارد دزهدایپ رد + دوشیه ریذآرس شناهدزآ بآ :چگ یاهدوت ریاریدد ۽ دتسیایم ءاگ ان

 . دیاوخیب اجنامه انتعای ؛ مدرم دمآ و تفرو تاس وم لیطست تعاسردد

 . هن ؟ تسا هناوید و درگلد . سخش نیا يآ

 لبي هاگشتناد داتسا «وداگلد.ب.مد هلیسوب هک تسا «هدن وش شیامزآ » شش نیا هکلپ

 . دریگیم ماجا یلاسنا یودرب هدحتم تالایا

 «هدننکش امذآ» و «هدنوش شیامزآ»

 تعي رد , تسا محازم یمومع ربعمرد منیبیم هدن وش شیامزآ ناوتپ نم هکیدرم

 ۷۶ هحفص داددمحا هبجرت ملع ناهج یاهینتساد باتک زا ۱



۱۳۴ 

 ًامیقتسم ,  هدش هتشاينا (هورتکلا) دقاموم ییاههتشد زا شاهمجج هک دایتخایب تسیکمدآ
 ناهنب «وداگلد» رتکد مانب «هدننک شیامنآ » ماّقم یلاع داتسا بپج رد هک یدوتسی زن ارت هلیسوب

 . هنکیم لافد اد وا تیعمج هوبنادد یرتم دنح هلضافرد داتساو , دربیم نامرف تسا

 همهیوررپ دناوتب هک تسا یکج وک كين ورتکلا هاگتسد كرادت هدیدنارد «وداگاد داتسا»

 هدرب الماک یدوجوم هب اد دوخ عونمه رایتخابو هشاب هتشاد ںیٹاق یناسنا زشم رحم رصانع

 هک تسا دتنامح «دداوراه» داتسا «تداص .ه؛و» رتکد لمعاب داتسا نیاداک « دناس لئیم هدنیو

 ذاوشیپهب رطاخ هدوسآ و داش « دامیبو درببنیذا ار اهناطرس نیرتهتف رشیپ جندود رد دناوتیم

 . دورپ یک رم

 یلابیذ یود یرب قشع دروم یرظنملا رک ریب هن وگچ
 ۱ ۱ ؟ دریگیمدارق

 نایم.كابت هرتکلا هلیسوب زیندا هک تسا یکف نیارد «كيادودوئتد یگاکی رمآ دنمشن اد كی

 نایرپ یگ دنذ ناتساد هدنیآرد تسا دقتعم «كيارد ءدنک داجیایزاسمد راگ زاسانیرهوشو نز

 هيد « دنداذگب دانکاد یوسدوخ دارفا رگا « تسویپ دهاوخ تقیقحهب ناسنا عونینب نییدد

 یاهتس ویب شوخ یگ هنز مدرممیمجد دآرفاهمه ؛یگ رم ماگنهات دنروآ دورف رسنادنمشن اد هدارا

 ؟ دیمهف دنهاوخ همه ار قشع یضمایآ ۰ تشاد دنهاوخ

 «یناتسات بش كی یایورد نامرهق هنن ای رظنملا هی رک تخی دیب یدوحوم اریذ ؛یرآ

 ... ددرگ یربنیمیس یود ابیذ هقالعو قشع دروم تسا نکمم ریپمکش

 كي ردكلااب تذلاب_ مغ داجیز
 یکب رتکلا كيرحتهلیسوپ هکنپاەب هداشااب «نسن وکسیود هاگشناد داتسا «رجود_لراگ د

 مالآ مات نینچمهد ؛ تاذل همه دایتخاهب هک تشاد دهاوخ ناکما زغم زک ارم یودرب یعونصم

 زیگنآتفکش نانچنآ یفنادرب هک مین آفرشرد ام . دنکیم دییأت و حیرصت درک داجیا از

 .«دشأب دوآ «ددش.نآ اب هساقمدد یمتایژرنا ندرک راهم هک مييايتسد

 هدافتسادد ًادون ناسا یوزرآ هکنیا یارب : نالود هاگشناد داتسا «تیهشگ ربورد

 هکبشهب هک ؛ شناوج نادرگ اش زا یاهدع همخمج رد . دزاس راکشآ رثچ هزات ددخم نیا زا

 هک ,تشاذگ راک یگاهدورتکل ا د دندرکیم لیامت داهظا «وداگلدد هاگشیامذآ ع وئصم یدورتکلا

 یاههمکتیاداد هکاسآ رحس یدنب رمک هب هکلب « تشادن تلاخد یدنمهن اد تسدنامرق دودصدد

 لافت اورثأت هن وگ ره اههمکتیوررب داشفاب , دنتسناوتیم نادرگاشو دوب لصتم یکیرتکلا زید
 ۱ . دئنک داحیا دوخرد هاوخلد دولج اد یناود

 :یمدآ رغم كانو رتکلا زیگنادوخ

 هتخاساهث ویلم یتداجت نازیمب «تیه» رتک د هاگتسد نیا ذآ هکپعقوم نآ رد دینک دوصت

 دمآ و تفر مد رم نایم هک دن وشیم دید یصاحشا + دمآ دهاوخ شیپ يبيجع عضو هچ ؛ هدش

 یودربداشفاب يلو « دناهدیشوب سایل نیریاسدتنام « دنرادن یتوافت نارگیداب رها « دننکیم
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 یملاعهبیملاع ذا ناهگان . تسالصتم ناغزغسب هک یئ رمان یاههتشداپ و دوخدنپ مک یاههمکت

 هچج رسیدد دناوتیم دنب مک نیا . دنیاسنیم لیدبت الماکاد دوخ تیصخشو دن وشیم لقثنم رکید
 یمحش « دناس هدول آ هانگ هب اداسداپ یدرم نماد . دزیگنارب توهش سج یاهچب رتخدل ی

 . . دنک لدیم وجهدب رعو وگ هوای یدرفهب اد یهارپرس
 یلو. دش هثشادهاگن ناهنپ هماعرظت زا دوشن تشحو بجوم هکدیا یارپ . دائآ نیا

 «یمدآ رغم كينورتکلا زیگنادوخ » ناونعب یلسف ۱۹۶۳ ذا و تسا انشآ نادب یکشزپ ناهج
 «... تسا هدش هدوزفا یرشب شنادرب

 میئک لقن تاعالطاهمان زود ۱۳ ۵ ۲هامنمهب ٩۳ هبنش ۰۱ هدامشذآیربخ دیهدب هزاجا

 دنوشیم لیدبت یعونصم مد! هب اهب رگ و اهگس
 اهدبرگو اهکس درک مالعا یئاکیرمآ یانشنادد هنمشناد كی - یرپدنیشوسآ - ندنل

 « یعونصم یاهمدآد هب دش دهاوخ هتشاذگ راک ناشیاهزغم رد هک ییاهدورتکلا كمکب یدوزب
 اهتسیدورتیایب بمب ندرک لمحات هتفرگ هناخیاهداک زآین وک ان وگ لامعاودن وش لیدیتیدادناج
 . دوپ دهاوخ هتخاس اهنآ زا

 یگوگشب نیا هک در وب وین رد «فدوتد هدکشاد یسانشناود داتسا «نوسنب ولسي وب » رتکد

 هک دش دهاوح هداتفااب شید یداع داس داکنیا یدوزب هک تسا یعدم هدش ناونع ید هلیسوب
 ار اهنآ هیرگد كس لیبق ذا فلتخم تاناویح زغم دد دورتکلا ندرک بصناب فلتخم ساخشا
 . دنروآ رد د وخ تعاطاب هاماکیاهبکت نداد راشفابو هداس روط

 لیبف دا مدرم زا یدایز «دعهب اهنف شیپ نیا هک درک هفاضا یگاکیرمآ یانشناود هنمشناد
 لاح نع دد اما درک دحاوخ یدایز یاهكمک هددوخلاس ساخشااپ و یرتسپ نادامیبد نیل ولعف
 هلیسوب یگناخ تاناویح زنمدد دورتکلا بسن شود زا هک تشاد دهاوخ دوحو زین رطخ نیا
 3 اهبمب ندرک رجفنم :یدزدامییاوه دئئام یتایلمعرد اهتسیدورتاپ و ناس وساح دئئام یرصاتع

 . دوش هدافتسا هنارگنا ریو یاهتیدومام ریاس
 یاهیشکمدآ هاهنقرسدد یتح تسانکسم شددنیاذا هک درک داطخا ًافاضم «نوسشب ول رتک د»

 .دوش یدادریهرهب زین لوادتم

 «دوشیم سیودت اههاگشناد رد هک تسا یملع بلاطم دناهتشون ناراگنربخ هچنآ
 یسانشنا ور باتک ۵۳۳ هحفص رد ناگ روم -ییل- درونیلک رتک د این رفیلاک هاگشناد داتسا هلمح زا

 .دسیونیم كيژولويزيف

 زغم سومالاتوپیه ثیرحت
 زا رق سومالاتوییه رد ییاهدورتکلا یخنشت و :نگنسرگ هعلاطم رد هک هن وگ نامههب
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 اهشیامزآع ون نیمهب زین یسنج راتفر دروس رد دننک كيرحت هتسیرتکلا اب ارنآ ات دندادیم
 اهکیرحت هنوگنیااب ناوتیم زین ار یسنجراتفر هک دناهداد ناشن لصاخ جیاتن .دندز تسد
 .تخاص رها

 ثكيرحت و دنهدیمزارق رن ییارحص شوم سومالاتوپیه رد ار اهدورتکلا هک یماگنه
 -یم زیمآ هغلابم یستج راتفر روهظ بجوم كيرحت نيا طاقن یضعب رد دننک یم یکیرتکلا
 یاهدام یوررب نتسجهب دنک یم عورش ناویح «قرب نایرج لصوزا سپ هينا دنچ .دوش
 مطق قرب نایرج ات دهدیم همادا دیدش یسنج تیلاعفهب و تسا یهاوش-نشگ تلاحرد هک

 تسار كيرحت لوط مامترد رن یلسانت تلآ .دوشیم فتوتم یلکب راتفر سپ نآزا و دوش
 لا زنا ر شومهب تعایم رد راپ ۲۰ اي ٢ھ تا نمم داع دراوم رد ,دنامیم یقاب هاش

 .دهدیمن یور كيرحت نودب یرما نینچ هکنآلاحو دهد تسد

 ار یسنج قاس ءسومالاتوپیه میقتسم یکیرتکلا كيرحت هک تسین كاش نبا رب ادب
 «, دغ د یم شيا زفا نا وا رف

 ناگ روم .یت. روفیلک زا

 تسار یکی ؛دروخیم مشچەب یملع شیاسزآ نيا رد هداعلاقراخو بیجع هتکنود

 بیجعیلیخ ایآ .تعاسرد راب ۲هات۱ ۵ لازنا مود كيرحت لوط مامترد یلسانت تلآندنام
 ؟دنک یکیدزن راب ۲هات۱۵ تعاس۲۴رد یتح دناوتب هکتسا یاهدنز دوجوم مادک ؟تسین
 ؟دیآیم اجک زا ینم همهنیا ؟دهد تسد لازنا راب ۲ هات۱۵ تعاسکیرد هکنیاهب دسر هچ

 یاهتیرمت هک «دنتسه دقتعم «اگ وی) نیصصختم هک میشاب هتشاد دایب ؟دوشیم هتخاسروطچ
 .دنک یم دایز هداعلاقوف اریسنج تردق هک دراددوج و یئاگ وب یشزرو

= 

 : هاتم ود هصالخ

 تسنیاهلاقم ددره هسالخ .دن زیم دددشیامنآ نیمه نوماریپزین «ناملدادولگ » هتشوف
 ای ناویحرس زغم زد تسا رتکز ان مه وم زا یتح هک یک ذ ان دایسب یاهمیس ای هدورتکلاد هک
 اهمیس نیآ « دنکیمن سح یتحادان و ددد نی رئک > وک ناویحای ناسنا هتبلا ؛ دننکیمورف یناسنا
 ذاكيرح لاح دن ریگب یاهلصافذا ار جاوما دنناوتیم هک دنشابیم نویزیولتای ۰ ویداد نت آ هیبش

 ناویحنآب « دنوش كيرحت دود زا یاهدنتسرف هلیسوباید فیض یقرب هلیسوبای اهددرتکلا نیا
 دیاد دوجوهخا ب نویلیم دازح هد یپ دنایلیم هد نغم دد . دهدیم تسد یضاخ تلاح نامنااپ

 .هیرگ , «دنخ دی آيم دوحوب ناویح رد یصاخ تلاح « دوش كيرحت هک اههتخاپ نیآ زا كيره -
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 هلیسوپ رگید تلاح نویلیمدازه هدب كيدزن دیاشد یدامیب « ترفن ,قشع .یلد ود ؛یداش «ېغ
 ناوتیم دورتکلا هلیسوب زغم یاههتخای كيرحتاب دب ایم دوجوب نغم یاههتخایزا كيرح كي رحت
 ار یوشع یاهیدامیب سکیبایو . دروآدوجوپ ندب زایوشعرهردایو هدعمو هدور رد یزی رث وخ
 اب هن اد هدعم یاهمخذ دناهتسناوت شناداکمد و «ءدالوم یاکوب» رتکد نونک امه ؛ درب نیزا

 . دننک هجلاعم زغم یودرپ لمعاب هکلب « مخژ لحمرد یحارج
 دندرکیم یمادقارهو دیسریم رظنب یعطق شک رمو دربیم جند هدود یزیرنوخ زا یدرم

 دندرک دقعنم دیس ریم رتمیلیم كيبتمح زب هک ادوا ؛ زفمذا یلحمناحا رج ۽ نشیمن لصاحهجییت

 . دمآدنب یزیرنوخ
 یاهدوشک زا رگید یدایسبو نيج.یودوش «هسنآرف « ناتسلگنا . اکیرمآ دد نونکا مه

 هدامرب اهیگاکیرمآ د اهسور «ناملدادولک » لوقپ « دراد همادا تاشیامزآ نیا اکیرماو ایورا
 دن اسب ییاهزفم دنهاوخیم اریذ دن رگنیم یگنج حالس«كيدهدامش هدام نوچمهزغم یرتسکاخ
 دنشاب دودحمان یاهلنفاح یاراد یسوساج یارب ؛ هتعدن ناشن یفاوتان او ندوشگ رد هک
 هدامآ اههاگشیامزآ هدادا یا رب یئاههفیات ‹ هندوآ دوجوب هداعلاقوف تداهماب ینارگتعنص

 .دن دوآ تسدب اد رغم یاههتخای ددایلیم هد مگ ددرس فالک خنرس دنشوگیم نادنمشن اد . دننک

 یزغم یاهدورتکلاو مزیتونپیه 2
 نامه همجمج لخاد رد اهدورتکلا هک دراد هدینع «سیگل وفد رتکد میدید البق هکیدوطپ

 نادنمشن اد تسا نکمم هک تدافت نیا اب « دهدیم ماجنا مزیت ونپیه هک دنهدیم ماجن ا ار یرلک
 .دنناوتن مهدیاشهننک ادیپزفمدد ادهطوب رمهتخایدنن اوتبیتخسب .تساد هیلک یزیرن وخعطق یارب
 شوگ ذاهدنتس رف چا وما هیبشنیقلتا ریز .دهدیمماجن | |رراګنیا رسدردنودب د دوخبدوخ زیت ونییهیلو

 .دنکسم ملطف ار تسار هبلک ی زی رن وخ و ؛د وشیه هط وب رم هتحاب نامهدداو دوحیدوحو لغه دراو ۳

 راکوساهن آاب هناذود رشب هکدوشیم یگاههتخای دادعتب دودحم طقف مزیت ونپیه هنماد یلو
 تسا نکمم «دورتکلا» هلیسوب نشم هتخاب هدایلیم هد ذا كبره كيرحتب یلو , دداد جایتحا و
 تسا نکمم الثم ۰ تسا هتشادن یماگ آ اهنآ زا رشپ ومایات هک دد رگ فک یاهذات تالاح
 اد نوتلیات : ردنکسا یتوص جاوما ناسنا رقم ۰ دورتکلا قیرط زا نیعم هتخای كی تي رقاب
 هدنوش شیامذآ نابزب و دریگب اد رگید ینامسآ تارکدد نادادناج ریاس یتوص جاوما
 . دنک سکعنم

 مزیتونپیهادیصخش : الثم .میوشيم داچد بیجع تیمضد نیمهب یهاگ مزیتونپیهدد هچرگ
 هک متسهیتسوپ خرس نم دیوکیم هدنوش شیامزآ ۰ یتسهشیپ لاسدازه ردوت ميگوگيمه مینکيم
 . مشابیم تسوپ دیفسككي نددوخ لاحرد

 . نیا . دنکیم نداد نامرفب عورشو ۰ یتسح نوئلپان وت ميگوگیم هدنوش مزیت ونپیعهپ اید
 . ددادیماو رکفتب اد ناسنا تا رها لیبف

 : تشاد هحوت دیاب ںیز تاکنب قیقحت هاد ندرک داومعو یریگ هجیثت یارب یلد
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 هتشذگ ددهچنآ زا ینسب « تسا توافتم یاخشآ یزنمد یبسه نامتخاسد ینهذ دادمتسا
  تسویخ سابیهام نم .دیوگیم هدن وش مزیتوتپیه لیلدهچهیو ارج یلو ؛دنهدیمعالطا دن |هدینش
 تسود اد هغابدوق هاگآدوخان ابآ ؟ تسا هدش نیقلتداب البق ایآ ؛ متسه سورخای هغابدوقای

 ٩ یتسه هغابروق وت هک هتک واب یسک تیل وغط نامز رد ایآ ؟ دراد

 دورمادتمعن ادو رکفتم ناناوج هدهبب صوصخنیارد ادرتشیپ یملعتاقیقحتو یسدرب نم

 یقاب اج نیمه دد اد از تریحد زیگناتفگش ثحب نیا دیگامرفپ هذاجا الاو.منکیم لوک وم

 میدرب «سیکل وفد رتکد هل اّمم غارسبدو میداذگب

 موس ثحبم
 یزغم یاهلولسرد مزیت ونپیه شقن حرط هس

 -۱۷۶-۱۷۷)یاهلکشدهدیم هادا مزیتونپیهلاکیدم هلجمرد ح رط هس «سیگل وف»رتکد
 یاهدنتسرف دفنام یهافش تانیقل# هن وگح هک تسا هدش هداد نان حرط هس نیا دد هک ۷۸

 .درادیماو یئاهداکب اهنآ فالخررب هن شتالیامت قباطم اد سخشو دوشیم زفم دراو شوگ زا

 قباطمیراک ماجناب سخش ندرک راداد دد مزیتونییمتردق هک ميگوگپ میریزگ اناجنیادد

 یاهدورتکلا یکیرتکلا كیرحت قیرط زا هکیلاحرد ‹ تسا رتیوق شاهدادا فالخ رب و لیم

 دوشورف زغم هتخای درایلیم هدرب دورتکلا درایلیع هد هکنیا رگم ء درادن دوجود ناکما نیا زغم

 . تسا تالاحم زا نياو

 شیامذآ تساد تسد دهاوخیم ینیعم هتخاپكيرحتاب «دلیفنی» رتک د تاعیامذآ زا یکیدد

 شیامنآ دهب «دمآ دهاوخالاب شتساد تسد هدن وششیامزآ هک ٹسا نئمطم ؛درواییالاب اد هدن وش

 الاب عنامو ینک هدادا نک یعس وت مدوأیم الاب ادوت تسار تسد نونک | نم هک دیوگیم «هدنوش

 پچ تسد صخش نآ دمآ شیپ یاهداعلاقراخ عضو دش لصد نایرج نوچ اما یشاب نآ ندمآ

 هکنیا نیع رد سپ .دوهب نآ تک رح منام هک دیشوک و تشاذگ دوخ تساد یوزابرپ اد دوخ

 هانپ زنم رگید هرکمیتدد «لومم» هدادا همه تشاد دارق حارج نامرف ریز زنم ذایتمسق

 .۵وف هل

 «سیگلوف رتک د» هلاقم هلامن د

 یدح اتت هک اردوخ یاهحرطزا یاهداپ مها وخيم مزاج . :اب رد» :دسپ وئیه سیگلوف رتکد

 یاهحرط نینچمه و دهیم دارق دیک ًاتددوم اد ناسنا یزنم هیدجرشق تیمها كيل ویمس دوظج
 .مهد ناشن امشب یتت ناور یاهرلق هلن زا ار دوخ یلیق

 ناسنا رد یتورب تاکیرحت الوسم هک دهدیم ناشن دوشیم هدهاشم ریذرد هک یریوصت هس

 هک كيرحت جیاتن هک دهد دارق دیک ات دروم اد تقیقح نیاو دنوش میسقت هدرگ هس هب تسنکمم

 یثت ناور ابی یندب یناود ساوخ یاداد بیئرت ؛دراذگیم ریثات ناسنا تسخش نامتخاس رب
  .هنشاب تروص هس نیازا یکیب تسئخمم تاکی رحتنیا دنشابیم



۱۳۹ 

 عاخنلالسب د یک وش عاخندد رتفیب تاکیرحت نیا س(۱)یط رش ریغ تاکی رح ٩-
 دن وشیم كارد

 «دیقع -تاعالطا)یدجیموهفمب -(۲)یغامد -یش وهتا ریث ات و تاکب رحت ۲
 تمسق نیرقالاب هب « هدداذگ ریثأت مود (یبصع) یتارباخم هکیش قی رطزا هک (بیغ رت -یقطنم

 .دنکیم داجیا یدس تانیقلتیثأت لباقمدد دوخ هبونب هک دوشیم هجوتم یزنمیشوهرمق
 یشاونش ریسم « یزفم یئاونشوضع قیرطنا هک (۲)یطرش كب رحت عون ره ۴

 دوجو یکیتونپیهینیقلت كيرحتكي ؛روکذم ذوفن عون ود نيبو هدش كرد (ندرک تبحص زکر م)
 یقیمع (۵یقلخ یناود) (۴یمسج یناود) ریثأت یاداد تسنکمم یهافش تانیقلت ورنیا زا دداد
 كرد یقلخیتاود یاهلداعت قیرطذا .هدومن یل اد میفتسم ًاتبس لاسو و ریسم .هدوب ناشارد

 .دنشابیم ییسو تاریثْأت یاداد یبطو یناوم رظنزاد دن وش

 .۴یاههدامش دوشیم هدید (ینودد رشق) كين اگ داوکیسب تاساکمنا زاهک یحرطنیارد

 .دنشابیم مهدد (ثيتاپمس بصع) یک وش مات داکدوخ رک ارم زا یاهداب یگشیامن ۵

 نیرتمهم هدنیامن ۱ هدامش د «دنتسه یگایوسگ یتک رح و یسح زک ارم ود 1 فورح

 دنهدیم ناشن دن راد سود هکیگاهصخاش ای و اهشلف دشابیم ناسنا زغم دیدج یحداخرشق زک رم

 باسعا یئاناوت یژول ویزیف و نامتخاس هب طوبرم شناد , ریخا هلاسدنج یاهشهوژب قیط هک
 تاطابتدا یی لخادو جراخ فرطپ نوسک آدد یبصع یاههذوحو نامزمه كيرحت دلج ریفترد
 ساکمنا میعتسم یاکعنا رظن زا باصعا یکیژولویب طباود بیت رتنیاب .دشابیم یزک رملخادمم

 دوصت ًاتباس هچنآ زا یلخادو (ع) یجداخرمق تاریثأت ماوناو یکیتونپیه تانیقلت میقتسمریغ
 .دن رتهدیجیب بقا رمب دشیه

 راسب مولع رشادد اما .دناطوب رمد هتساد رگیدکی اب تیاهنیب یعقاد موهفب اهنیا همه

 میناوئیم ستشیب یکیتونپیه كين وتورتکلا و كيتن ربیس «(۷)كيپسكسو رکیمورتکلا دیدج
 یانیمربامنتات مدیشوکیمنم عقومن آ دد مینک لابند شیپ لاسمد ًابیرقت هب تبسن اد ناشیاهتیلاعف
 «منک هیجوت ار (۱۰)یبصع :(5)یقلخو (۸)لکش تالوحتو ربیفت .ییصع تاحیضوست مزیتونپیه

 ءاشحا ,اههیلک (۱۲ )هدامشاب گجو هدعم (۱۴)هدامشاب اهشش (۱۸) هدامشاب زغم ینوخ فورع
 ۰۱۸۰! لکش) دن اهدش صخشم ۱۳۵۱۲ یاههدامشاب مکش یوافنا ددغ .هناثم

۱- Unconditioned stimuli 

r intellectual-mental ipfluncesin a strict sense 

۳۰ Any conditionel stimuli 

F— Psycho.organic ۵- Psycho-humoral 

$ Cortico and neocortico-visceral {psychosomatic} 

y_ Electromicroscopic, Cybernetic 

A—_ Morphological q4 Neuro-humoral 

1 ۰-. Peycho.organistic 



۱۳۰ 

 لوا حرط -۱۸۰ لکش



۱۳۱ 

 ریغ یاهساکمنا ریثأت ًاقفتم ناج و (۱) مسجزا یبیک رت ینعی ناسنا ندب یلک نامتخاس
 قیرطذا نیعم فده كي نتشاداب نینچمه یریذپریثأت نیا دن ریگیم دارق یلک هژیوبو میقتسم
 ای یذوفن لماوع نیا «دراد دوجو زغم دیفسو (۲)یرتسک اخرشق هطباد رد یکیتوتپیه تانیقلت
 دیدش (۳)ینالقع تاریثات «یطرشرریغ و یطرش یاهساکعنا زا تدابع تقیقحرد هک اد رحم
 (۵) ینهذ ای ینیع ذا معا) یکیتونپیه تاریثأت و یلیسفت نیناوقو ۴(۰)یطنم لگالد ربینتبم

 زا

 مود حرا -۱۸۱لکش

۱۰ Noma and Psyche ۲ - Neocortico-visceral 

۳۰ Strictly intellectual influences 
F— Logical arguments and laws 

۵- Subjective and objective 



 موس حرط -1۸۲ لکش



۱۳۳ 

 لاق رهاظ رظنزا دنتسه درف دادرک و داتفد هپ هتسباد باصعا یژول وی زيف یاه ریتم هب ط وی رم

 و یکتم مهب هتشاد طابترا مه اب نوردزآ فلتخم رفتم نارازه رظنذا سکعرب ,دنشابیمت كيك

 .هدوب سوسحمد سل لباق یزیچ نیادوجواب .دننکیم ادیپ تایرج رگیدکی ندددبد هناهتساو

 یرایشوه و یرادیب ٩- :تسا سیخشتلباق نآ رد یدایشومرت هطقن زا فلتشم تلاحمر
 .قطنم طسوت هکیتاریثأت نیب ناونیم بیترت نیابد .با وخ ۴ ز ونپیه -۲ لماک
 .دش لئاق قرف دوشیم كرد یطرشریغ یاهساکمناو كيت ونییه تانیقلت

 راک دن رداق اهتتهن هک «(۱) لاعفد یهافش» لبعو فرخ قیرطزا یناود هجلاعم تاریثأت

 شوختسد زین ارنآ یاهکبش بیک رت د نامتخاس دنناوتیم هکلب دنهد رییفت اد مزیناگ را هنیظو و

 رد هتبلا .دننکیم مسجم یبیرقت دوطب اد نایرج نیا (۲)یبصع تاطابترا دنیامت لیدبتف ریغت

 فوطعم (۴)دلیفنپ هکبش زا یزک رم شخب یکنسویپو (۳)زفم هکبش هب قیقد هجوت دیاب اجنیا
 , دن

 یاهکبش نامتخاس هک یلخادو یحراخ هدننک لاف (۵)یکیژول ویب یبصع تمسق (۱)

 .دهذیم ناشن ارنآ

 (۱۸ ۱ لکشدد) (اطوk و یئایوگ نک ارم یطق تیمها (۲)
 ع9) طاقت درد عقاد (۶)ناسنا زغم یرتسکاخرشق یلاع زک ارم هقیظد (۳)

 تشک ربو تفد قیرطود رد زغم یجداخشخب دودحمان یلخادتاطابتدانآ دد هک (Rو ‘۴
 یگتسویپ کیش هراد ردوا تاطابت را و«دلیفهلیفنب ویلید»تاقیقحتنامز زاهژی وب نوا دریگیم تدوص

 تاسسوممامترد یئیقحت لگاسم یلصا نوناکنآ یاههکبش نامتخاس هک دوب (۷)زغم یزک رمرشق
 هب رداف امرصع شن اد اهنت هک تسا زغم هعلاطم هب طوب رم لئاسم نیا .تفرگ دارف اههتشرو

 .(۸)یگند هکبش :یعافد یاهمسیناکم هب ط وب رم یحاوث) نآ فلتخم یاهررشق حب رشت و حیضوت

 قیقحت یاههزوحنیا ما ترد اما .دشابیم نآ هدیجیب دایسب بیک رت تیمهاد (یبصع یاهنامزاسو

 .تسا دوهشم یگاهدویمک لیذرد روک دم تهح هسزا ه ژوي مهز ونه

 ز ونمیهو یهاگ او يداديپاب دوخ طابترارد روک ذمیحاون طابترا زا هک یائاسم (۱)

 .دن |هتفرگن دا رق هنیاعمو هعلاطمددوم یفاک نا زیمب زونه .دن وشیم یشات

 دیدج (۸)كيفا رلوگ اف اورتکلا تاقیقحت قیرط ذا هک زونپیه تیمها (۴)
 یبط ذونپیه رگید فرط زاو .دریگیم دآرق دیگات ددوم ( رفمررب یکیرتکلا تانایرج تا ریثأت)

 .تساهتفرگ دا رق یهجوت یب و تلفغ دروم ینیلاب تیابطرد تاقیفحت نیا تابثا هک رظف نیاذا
 سس سل

۱- Effects of the verbal-active-psychotherapy 

۲ Nerve=Connections —Formatioreticularis (Fr) 

F_ Centrencephalon-integration system of ۵ 

۵- Nerve-biological part #_ Human neocortical centres 

۷- Centrencephalon integrations system 
A system limbicus q1 Electro-encephalographilc 



۱۳۴ 

 هدننک نییعت رصنع نی رتیلاع ناونعب ناسنا رغم یرتسکاخ رشق (۳)
 و اسد دوطب زگ ره ناسنا یحدر «یناود تیلاعق لف (۱)یکیرژول وب زیف تال وحق

 اد (يرتسکاخرشق نآ هزوح رد و ) یجراخ ره لک تایلمع ملیام نینچمه ایا رد

 نیگاپ ذا (یرتسکاخ شخب هزوحزآ هک ) نآ نیریذ شخب زیند دنکیم لمع نیئاپ هب الاب زا هک
 و یبسع -یمسح یاههینح یانبمرب الماک بلاطم نیا همهو مزاس ناشن رطاخ دنکیم لمع الاب هب

 یارب اد هدنیآ یتیفحتراک ملیام نینچمه .دوب دهاوخ با وخو ز وتپیه یدادیب تلاح یئیلاب

 یاهنمجت ارد .مهددا رک د اتو قیوشتدروم هنفد تسدزا نامز نا ربحو روک نم تاضقاتت حالصا

 :نآ قبط هک تف رگ ماوق یبتا رم هلسلسو ریجن زهتشد ؛نیصصختم

 تیلاعفای هاگ آ یرکف تیلامفنیرتمک دشاب رداق هکنیا نودب) زغم یاهکیش نامتخاس -۱

 یحطس دد) (۲)یجداخو یلخاد كرحم لماوع لماش هک (دهد سیختتو كرد اد یکیژولویزیف
 یگتسویپ داجیا اهنآ رد ,هتشاد کوشت اهن آ مامت ریو هدوب (یجداخرشف ریز هیحانزا یگزحو مک
 هباشم تاک رح هدننک میظتتیاهتیلاعف دوخ هیلوا یبمع یحطسزا هکبش نیا رگید فرطذآ هیامنیم

 یدودحاتو هدرک كرد ار رطخزا بانتجا هپ طوب رم یاهتیلاعفد یتاین بصع هخاش یاهتیلاعف
 كرد زین اد یرتسکاخ شحب قالخ رکف تیلاعف یتح زغم یجداخ رشفای شخب نیئاپ هیحان زا

 .دیامنیم

 زیناک دا (۴)سومالات یئانیبزک رم یگولج یاههتسه مژیوب (۳)سوکیبمیل هکبش -۲
 .تبسا ( ۵ زیئاحیه تا رهاظت ءامت (همیدف) هیلوا هدننک میظنت

 یاهتیلاعف ماجنا هب اد وا .ناسضا زغم (۶)یجراخ رشق نآ هزوحردو یحراخ رشق (۳)

 داتفد تروسب ارنآ دوخ یاهلکش رد مدرک یس هک هن وگنامه .دزاسیم دداق یناددد یحدد

 ابیرقت ذا لولسره مینادب هک تسا دایذ هداعلاقوف تیمها زئاح هتکف نیا مهد ناشف كيلوپبس

 هکنیازیتو .دنک ءافیا ارنآ هیاب هک تسا یعضوم شقن كي یاداد زغم یبیصع لولس درایلیم ۵

 یاهلولسامتاب الوصادرگید یاهلولساب (۷)یبصع طابترا یاداد لولسره نیارب هوالع مین ادب

 یاهشیربزد و اهن وسک آ هلیسوب یتباث طایترا يا راد یبصع لولسره هجیتن رد تسا رگید ییصع

 تیلاعف تشگ ربو تفر تهجودرد نامزمح دوطب .هدوب زنم یبصع رگید یاهل ولس مامتاب دوخ

 ریالقم نونک امه هک ت سا تقیقحنیا یسدربقیرطذا عوضوم نیا تابثا قیرط نیرتهب .دنکیم

۱-1۳8 human neocorex as the highest morphological-physio-bagical 
deteeşminant of the sauverain human spiritual.psychological activity. 

۲- Exteroceptive and interoceptive impulses 

 ۳-- System Iimbicıs یگند هیشاح یاراد

F— The Frontal nuclei of the thalamus optic? 

 ۵ Emotiona} manifestations یفطاع تآ رهاظت
 ۶- The human Cortex ناینازنم یج راخ شق

 ۷- 5۷0۵مانعما .ددرگیم تا ریفأت لاقتنا تعاب هک ی بصع



۱۳۵ 

 تاقیقحت كمك اب هژیوب داکنیاو هدش هداد ناشن باصعا یاهل ولس (۱)یبصع یاهرییغتم ذا یدایز

 یبصع یاهل ولس ءامت الوصا هک دومنتباث یدعب تاقیقحت تسا هتفرگ ماحنا كييکسورکیمو رتکلا

 یگزح نیاد دننک لمع نیئاب هب الابزاو الابهب نئاپذا دناوتیم زغم یاهکبش تیک رقاب نامتخاس

 جداخ (۳)یبصعیاهنامتخاسای اهنامناسرب (۲)داکناو یهن قیرطب یتمسقو یناجیه تلاح كيرد
 طوب رم تلاح كيرد زغم یاهکش بیک رت تانایرح نیا شارد .دریگیم ماحنا روک ذم هکشزا

e ۳دن | وتيم (نمض دد) عقوم نیمه رد . .دیامنیم طابنتسا اد یحراخو یلخاد تاکی رحت مامت  

 ذوفتو ریثأتتحت اد ناشیاهتیلاضو رگید یاضعا مامت جداخو لخادب نیئاپ زا هدنکارپ دوطب

 :هک دوش i Ys .دهد زار

 e ی کدام ۸ ر 7 لر

 " ندا ٣ ر 1

 کا 1 تب ق ترس ھو 1 0

1 

۹ 1" 1 ۳ ۱ 

 هکبش نیا هنوگچ هک میشاب هتشاد هنیمز نیا رد یاهدیا نیزتمک ميناوتيمن یتح ام
 ناسنآزغم ینعب (هدش هتحانش نونک ات هک یراکدوخ هاگتسد رهزا رت هدیچیب ) هدیجیف هداعلا ق وف

 یدایتخاو ازجمو«ینامزمه یاهتیلاعف دنا وتیم تسایکیژول وی زیفو یکینورتکل ایهاگتسد هک

 كي ندش ںئلب نگ وگح هناپذک ام عالطا سن رت نیمه . .دهد صیخشتو هدرک كيكفت مه ذأ ار

 وی زیف ؛ین اور تارهاظتزا یدایز دادقم میناوتیم حوضوب نیادوجواب .تسا مک دایسب تشگنا

 هی طوي رم نیناوق مطقنیال . مینک كرد ار نامزمه یلکب ًأرهاظ یوضع - یناود و یکیژول

 ی ال ست شا دیاش .هوالعب .دنداد نایرج (۴)یطرتشریغ یاهساکمن او زنم یلخادو یجداخ یاهشحب

 ۱- Synapses of the ۵۱5-26۳۷۵ باصعا یاهلولس یبصع یاهریغتم
 r- inhibiting way داعيا یھت قیرطب

 ۳- Nerve-OFrganisati008 ۱:یبصع یاهن امتخاس
Cortico-visceral and unconditiond reflexologic laws۴-  

 قرت ااا د رس نلغادف داخ فک و ووا



۱۳۶ 

 دوج وم ءوداگلد» ات هتفرگ «سنآ -ویلید» زا (۱)یمیدف ی رغم یاهدورتکاا اب یتایب رجت

 یاراد هک هتکف نیرخآو دنهد ناشن اد زونییه یملع هدافتسارد دوهشم یاههباشت هک دنشاب

 تباث ًاهیاشح هک تسا تاناویحو اهناسنا دوخ زوتییه هجیتن تسین تاکن یگید زا رتمک یشزرا

 باوخ و ز وئییش :یهاگ آ و یزاذیب تان اب رج رد یمهم شم زنم یاهکبش نامتخاس هک دومن

 هدیچیید یبصع یوسع تدوسب دیاب زنم یاهکبش نامتخاس «مهم یاهشتننیاقبطو .دنکیم ءافیا

 «یبصعىکوضع» متسبس كی تدوسب نآ ساسارب یکیتونپیه تانیقلت هک دریگ دارق هجوت دروم
 .دشیامنیملامعا میعتسم ًایرقت دوطب اددوخ هیون -یبصع» ذوقن 45 دنکیمداک هژیو (۲)ذونییع

 صقاند یبیرفتدوطب (۳۳۰8:۸ ) فدرح هک هژیو یرتسک اخ رشق یبصع یاهنامتخا

 رد .تسئکممریغ یداع ینادد_یحود لوقەم تیلاعف یارجا اهن آ نودیو هداد ناشف اد اهنآ

 هداد ناشن ینامد ناود_یسانشناود_یکش زین ادد یملع_یعیبط تیصاح هدش یعس لکش نیا

 (۴)یآ-یت-ما» طسوت نآ هدافتسا لباف یاهسکعد (۳)چیددآیج طسوت هیلوا لکش) دوش
 یارب ریوصت نیا مداد (سیگل وفرتکد) نم هک یتاعالطا ساساربو .تسا هدش هیهت تسپادوب دد

 ناحو حورب طوب رم لئاسم مهم دایسبیاههینجزا یاهداپ ددومرد ادام یزورما شناد دابنلوا

 تاک رح دوجو نودب هک دهد ناشنات دشوکیمو دنکیم مسجم هدوب لحئیال لاس نادازه هک (۵)

 تدوص یکیژول ویزیفینادد تیلامف هن وگچیه زنم یرتسک اخ رشق یاهل ولسرد (۶)هدام تدافتم

 یملع تلع ییوخب شخب نیا رد امشد دوشیم مامت سیگلوفرثک د هلاقم همج رت اجنیارد

 هک دیدش هجوتم مزیتونییه نف شخب دد لبق تاحفصرد .دیتسناد اد مزیتونپیه ریثأت یگنوگچ
 رغم لخاد رد یتارثا هچ هک دیدیمهف تمسق نیاددد دوشیم مزیتونپیه ثعاب یجداخ لماوع هچ
 و دوما رد مزیتونییهزا هدافتسا ناونعتحت مود شخبهب الاحد .دوشيم ماجفا باصعاو ندید

 .ميزادررپیم یعامتجا لئاسم

 «نیقلت» و «فرح» یارب دنرادیئانشآ باصعا وزغم نامتخاساب هکیناسک ١

 ارددغ ریاس یتحناهد هحشرتمددغ ناوتیم «فرح»اب .دنتسهلئافیاهداعلاقوف شزرآ

 «فرح» اب «درب نیبزا ار سرت ای ‹ دومن سرت داجیا نا وتیب فرح اب < درک كي رحت

 .دناهدناشکش تآ شوغآ هب گنج نامز رد ار مدرم گر زب نانارنخس

 ۱- Chronical brain-electr0od0s یمیدق یزنم یاهدورتکلا
 ۰-۲ 0610-۲۲۳۵۵15 3۷96610 روپ ىيصع ٤ وضع متسیس

JR.Repeze۳-  
 ۴۰ 1۷۲. 1 .1 a» Body_soul problem تاجد مسجهب طوب رم هلثسم

 ۶- Material_movements یدام تاک رج ۱
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 .دراد یرتدایز رایسبرثا زوتییه لاحرد «نیفلت» و فرح ۲

 .هلیسوب رگیدیفنمتاساسحاو فطا وعزا یرایسبو بارطضا هودنا سرت ۳

 هلسلس هاگتسد قیرطزا و دوشیم زخم دراو یلایخ ای یقیقح زا معا «نیقلت» و «فرح»

 یاهدام یربونصددع هجیتنرد «دیامنیم دراو راشفیرب ونصددغهب اههچیهاماب باصعا
 وددغ رياس دراو نوح قیرطزا هدامنیاو هدرک حشرت جایتحاریدئاز جا-یت-سا مانب

 .دیامنیمار اهیرامیب فلتخم ع اونازا یرابسب دیلوت هجیتنردو دوشیم ندب ءاضعا ریاس

 یاذغ ېک تحارتسا «شدرگ و حیرفت نادقف ,بسانمان طیحم ؛دایز راک _۷

 و تالضعرب زین نآ ریظن یلماوعو امرگ و امرس «یلکلا تابورشم «مااسانو هدیوجن

 اههچیهامیتفسو دنی ایم ردیضابقناتلاحب هشيمهاههچیهام و دن روآامدزا وراشف باصعا

 هجیتنزد دنروآیم دراوراشف یربونص هدغو ندب ءاضعا همهرب زین لما وعریاس هوالعب

 .دنب ایم دوج وبیمسج و یناور یاهیرامیب

 زغمدراو ساوحقبرطزا تبحم و «قشع «طاشن «دیما ریظن تبثم فطا وع ۵

 نومروه لباقمردو دنکیم حشرت «جا-یت_یس» ماب یاهدام یرب ونص هدغو دن وشیم

 .دوشیم هجلاعم صخشو رارقرب لداعت «ج ا_یت_سا»

 صضابقنا درک داجیا نا وتیمرتیوقیلبخ مزیت ونپبه هلیس وب ار تبثم فطاوع ۶
 .درب نسب زا مزیت ونپیه هلیسوب نا وتیم ار تالضع

 فیعضقرب هلیسوباهنآ كيرحت ابوزغمرد یئاههدورتکلا» ندرک ورفهلیسوب ۷

 فلتخمتطا وع تشاداو فلتخمیاهراکبا ,صخشناوتیم «یرونس رنارتهدنتس رفای و

 .دومنهجل اعم !راهیرامیب و درک داجیا

 رد رسدرد و یحارجلمع نودبا راهدو رتکلا نامهراک تسا رداق مزیت ونییه -۸

 .دهد ماجنا رتعیسو یاهنیمز



۴ 

 مود سدد
 مزیت ونپیه یملعو هدش تابثا دیاوف

 میهدیم دا رق ثحب ددوم لصفسدد ار مزیت ونپیه دی اوف

 .مزیت ونپیه هلیسوب دا رفآ تیصخش رییتتو نتخاس ےلوا لصف
 رد نآ هدافتسا ددومد مزیت ونییه هلیسوب یبصعد ینادد یاهیدامیب هجلاعم مود لصف

 نوماریبرد حب هب نونکا ؛یعامتحا لگاسمو رومارد مزیت ونیبهزذآ هدافتسا موس لصق

 .ميذآدرپیم الاب لسف هس نیدانع زا كيره

 لوا لصف
 یقالخا تایصوصخ و تیصخش رییفت رد مزیت ونپیه شقن

 .دومن ناشخ ردو رهاظ اریوروش ثک رزبنادیقسوم فنین امچا د غوبن مزین ونپیه ٭

 راکتشپ نیم زیت ونییه و تسا غ وبن هلکشتم ءازجا زا ېئ زج راکتشپ :دب وگیم یلیلا رسید ۵
 .دشدیم ایشایا رز

 یئایرد یو رین رسفا تساوخیمناتس ریب د لصحمنیا ؛مزیت ونپیقهلیسوب فډط نییعت ۵
 ۱ .۵واشب

 يراد ناکما مزیت ونییه هلیسوب تشون رس تا رییغت :نییعتابآ +

 ؟درک ربیقت مزیت ونهیه هلیسوب شدرف طیلب كدوک نیا تشون رس هنوگچ +
 .یقالخا تایصوصخ ميناوتیمنا رچ ؟مینکارجا !ددوختامیمصت مینا وتیمن یهاگارچ ٭

 .دنکیم دوبان و ناری وار یزفمیاهدسنیآ مزیت ونپیه 9میهد رییقت !ردوخ تاساسحا و رکف

 .تاساسحا و یوخ و قلخ رد مزیت ونییه ریثات لوا تخم

 حالطصا : هسیوئیم (۱)«یریذپنیفلت یسدرب د مزبتونپیه » باتک فلم «رفاهنذ تیو»
 و تسا زفمذا یتلاح نآ هکاریذ «تسا یسانشناود مهبم یاههژاو زا یکی «(۲)عوخ و قلخ»

 , دشاییس فطاوع و یاسا یگ ددوخاو زا یشان دک « (۳) نخ دوجد» حال طصا نئچمه

 Hypnotism an objective study in suggestibility تسا هدشت همج رت یس راغب باتک نیا -۱

Mood -۲۰ دمع دوجو -۳ یوخ د قلخ  Complex state 
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 تاک رحز رطهک .دداد دوجو رافقافتا ناسانشنادد نیبنیا دوجوابيلو.تسامهبم دوخ هب ونب زین

 تسا ییگاد یوخو قلخ (۱)«نداد» هتفگب انب , تسناتآ یوح و قلخ فرعم دارفآ داتفر و

 .تسا ریغتمیلد یمگاد یوخ و قلخ رگید تدابعب «تسین ریفتیال یتورد یفطاع تلاحسكي یو

 :هک تیا مهم هلئسم لاح رھپ

 ؛ دیاییم رییفق مزیت ونپیه ریثأت تحت یقالخا فلتخم تایصوصخ ایآ -"الوا
 ؟تسا تباثو یقیقح هنادنا هچ ات یقالخا تایصوصخ رییغت نیا أیفا

 هدایرد زین لاوئس ود نیمع دش حرطم یوضخ و قلخ صوصخ رد هک لاوئس ود نیمه

 و فطا وع هناوتیم مزیت ونپیه ایآ هک ینعم نیدب « تسا حرطم زین دارفا تاساسحا و فطا وع

 تایصوصخو تیهام رهاظ ؟تسا یقیقحیدودح هحأت رییفت نیا ایآ و :دهد رییفت اد تاساسحا

 یمدد «دهدرییغت اد یلدا دئاوتب مزیت وئییه رگ | .دنهناشتم رگیدکی اب فطاوع و یوخ و قلخ

 .سکملاب د داد دهاوخ رییفت مه ار

 . تسا هدوب «(۲)كيدنی» هلیسوپ , هتفرگ تروس هداب نیا رد هک یقیامذآ نی رت هزات

 تاساسحاو فطاوع كیرحتأب .دریدرف مزیتونپیه باوحب اد هدنوش شیامذآ هکنیاذ|سپ كيدنب

 .دومن نادارف (۳)كشا نتخید و هیرگ هب عورش ورباوخ هک درک هدهاشم ید
 . ماهداد ماجنا تارک هب اد شیامذآ نیا نم ؛دیدومن هعلاطم لبق لوصف رد هک د وطن امع

 دا لبق و دوخب دوخ ناگ دن وش مزیت ونیبه ذأ یخرب . تسا هدوبت یواسم تقوجیه هجیتن یلو

 نیا د .دننکیم هی رگ نیقلتزا دعب طقف رگید یخرب و «دننکیم هیرگب عورش تاساسحا كيرحت
 دننکیم ةيرک د دن وشیمرث اتم ًادیدش هدعثي ؛ماهدید لگشهس هب هپ رحتدد نم ار ناگ د ننک هیرگ

 .دب ایمن ناشیاهمشح زا تگشا یلو دننکیم هیرگ « رگید هدعکی و دث زیریم مه یدایز یاهکشا د

 ی وسمات روط ٌطفف « «دننکیمن مه هی رگ رهاظرد «دنکیمن ریبغت چیه ناقتروص ط وطخ م وسەتسد

 :هک دنرادیم راهظآ ندشدادیب زا دعب یلو :دناءهدش رث اتم یمک هک دوشیم هدهاشم

 ندشدایز و (۴)نوخ داشف نتفد الاب هدایدد نینچمه «كيدنب» .«مدرک هیرگ یلیخ نم»
 تسا هدرک یتاشیامذآ زونییه لاحرد (۵)ضب ناب رض

 یگنوگچهدابدد یتاشیامذآ «دلوف» و «ریب» ریظن ساندناود نادنمشناد ریاسذا رفتدنج

 «ندود تیود,«فوک و شتود» ,دننام یگید یاهدع .دناهداد ماحنا سفنت اب مزینوئپیه هطب ار

 .دن اهداد ماجنا زونییه لاحرد بلق تانابرض رییغت صوصخ رد یتاشیامزآ «كيدني» و «ریب»

Betedek _F Warren ۱ 

 Lacrimation كشآ شزید ہ۳

Elevation of blood Pressure نوخداشف ندمآ الاب -۴ 

Acceleration fo fhe pu) شن ناب رض ۵ 
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 تا رییغتهداب رد یشیامذآ «دل وق و «ندوهتیو» و « ریامو فی رگ 9 ؛«نمورت و فبرگ »

 .دن اهداد ماجنا مزیت وئییه لاحرد یفطاع تالاح ككيرحت رئادد مسيل وپاثم رد

 «فوح» و « كيليه» ریطتیناهنمشن اد ندب یحشرت لامعا دد مزیت وئیبه ری ات هدابرد

 یورربمزیت ونیپهریث ات صوصخدد .دناهدرک اد مزالیاهپسدرب و تاشیامنآ «تارگ » و «رییم»
 . دن أ هد ومت شیامنا و قیمحت «فاه» و «گیلیه» یدعم دساو حالاما

 نایرج و مزیتوتپیه هدابرد «ربسالگ » و «رگ ورک » و «ربشرک» ۰ «ریذ» :«رهوم»
 .دن اهدرک شیامنآ و قیقحت ندب نوخ تارییغت

 ادنیملت نیا «هژوس» .دوش تشحو و سرت نیعلت ,زوتپیه لاحرد «وریاوخد هب هجنانج

 , تسد شزرلاب تمحو و سرت نیا یهاگ و دش دهاوخ تشحو و سرت داجد و تفریذپ دهاوخ
 نش نصمحتمزا نتدنح ةلبس ون یسد رد و شیامذآ نیا ؛د وشیم نابامت ۶ ویدم» لدد ۶ اهتشکنا

 تسا هما لعب «ژدزاودا» هلمحنم

 نادنمشناد زا رفنود ندب یاهشوح و یتسوپ شنا وعاب مزیت ونپیه هطب اد هاب زد هرخالاپ

 .دن اهدرک قیقحتو شیامنآ «فاهدو «كيليه» عانب مزیت وئییه

 هرابرد یقیقحت و مزیت وئسه» نا ونع تحت دوخ یاهحفص دسفاب باتک رد «رف وهئد تبو»

 طایتحا دیقاب یتسیابتاشیامنآ نیا همه میدرک هداشا مه البق هکیدوطب» :دسیولیم «یریذپ نیقلت

 درک لوبق یسیاب نیا دوجد اب .یشیامزآ یاهحرط سقاون رظت هطقنذا صوصخب .دوش هنفریذپ
 ساخشا فلباوعو تاساسحاو یوخو قلخ .هدوب حیحص الماک تاشیامذآ نیاذا یدایز تبسنهک

 .دباییم یییدتو هتفرگ دارق مزیتوئپیه ریثأت تحت
 تاساسحاو فطا وعیوررب نیقلتقی رطذا هک یمزیت وئبیه ریغ یسانشنادد تاشیامزآ ریاس

 تیصخش رییغت یوررب ءزیتونیپه تارثا و دیسد هجين نیمهب هتفرگ تدوص دارفا یوخد قلخ#

 .تسا «دش تباث رگید قیرطنا

 :دنداد دارف قیحت دروم ار فلتخم یاهیوخدو قلخ «ورام» و «ورشیف»

 و هتخانشان یاهیوخ و قلخ «عوبطمد مالم یاهیوخ و قلخ .یوق یاهیوخ و قلح

 تسآ داجنه هک دندرک نیقلت دورنم یوخ و قلخ هب .عوبطمان و نشخ یاهیوخ و قلخ .مهبم

 تبسن اد یقوافتم تا ریثأت هجیتن رد , تسا هد رسقا و سویأم هک دندرک نیقلت رگید هژوس هب و

 شخبهجیلن شیامنآ نامزرد تاقیقحتنیا هج رگ «دندرک هدهاشم فلتخم یاههدن وش شیامنآ هب
 تایصوسخ مهیداع یگ دنذرد «زونپیهزآیرادیبذا دعب هدنوششیامزآ هک تسینمولعم یلو دنتسح
 .دریگیمن دارق شیامذآ و لرتنک ددوم هژوس هنازودیگ دنز هک لیلد نیاپ .دیایریقت شیقالحا

 تانیفلت تآرثا «نس رگ» و € یسارگ و و «نیولد سانقتاور نادنمشتاد رگید زا رفن هس یلو

 مزیتونپیه تارثا هجیتت هناتحبشوخ .دندرک شیامذآ «خاشرر» لوادح هلیسوپ یدادیپلاحرد اد
 رد ناگ دن ونششیامذآ يوخ و قلخ رییغت هدایدد هک یتاقیقحت د «دوب شخبتیاضر یرادییزا دعب

 .درکیم تقباطم «خاشرر» تاشیامنآ هجیش اب دمآ لمسپ اهنآ هداوناخ
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 شیامذآ تیصحش رییغت هک دوب نیا .دنداد ناشن «خاشرر» لوادح هک اریرگید مهم هنکن

 تاشیامذآ و دوب هدروایف دوح وب یو ناورو مسج رکفرد یلالتخاو یتحارات هجوجیهب هدن وش ٠

 .دشابیم یبوحو بسانه عضو رد اوربا وخ باسعا هک .دنداد ناشن یبصع

 تاساحاو فطاوعهک دوطن امه هک تسشا نادنمشن اد نیا نیافع دت و هصالاح لاح رهب

 قلخو فطاوعزین هن وګنامه .ددوآ دوجوب زونپیه لاحرد نا وتيم مزیتونپیه قیرطذا ادفلتخم
 هک دوطعنامه لاثم ناوتمی « درب نیب ذا مزیتونپیه هلیسوب ناوتیم اد محازم و یفنم یاهیوخ و

 ۳ شأتم مزیت ونییه لاجرد تسا هیحور اب و طاشفاب شاهنازور یگ دنز رد هک ار یصعش نا وتيم

 یگ دنزدد هک اد یسخش ناوتیمزین هن وگنامه ۰ دنک هیرگ رثأت تدشزآ هکیئاج ات ,دومن مومنم

 .دومن داودیما و طاشاب ار وا ؛تسا دیماان و هدرسفا یوخ و قلخ یاداد شاهرمزور

 یرکف د یبصع نامتخاس د اهیوخ د قلخ اب اههژوس هب تبسن مزیتونپیه تارا یلو
 .درادم زیت ونییه تاعقد دادعتو ی ریذب نیعلت نا زیماب یمیقتسم تیسف تارثانیاو ۽ تسا توافتم

 تسیث دودحمان اهی وخ و قلخ رییفت رد مزیت وذییه تردق هک تشاد هح وت دباب نیضدد

 بیت رت نیدب .تسا یکیناگ رالما وعو ثرا وت دودحهب دودحم اهتیسخش رییغت رد مزیت ونییه تردق

 تفگ نا وتيم رگیدتدابس .دهدرپیغت ادیئداد یوشع تایصوصخو گن دودا ون تسین رداق زی وليه

 دنا وتیمیلو «دنک الطب لیدبتادیسدنا وتیمت مزیت ونییه.یگ دن زاس هینجهن :دداد یگ دننک حالصاهبنج
 تسا نکممبیت رتنیدب .دنک یم رتنانجف آ !دنانجن آ هماع حالطصا دد.دیامف رتالطادال طورتسمادسم
 .دهدررییغتدنآ وتیمیب وخب ادهیوئاث یباسنک !یاهتیصخشیل ه:دشاب رثایب هبلواياهتیصخش یددرب

 دن (هدشن همج رت یسرافهب اهباتگنیازا كيجي.دشرکذ لواثحبمدد هکین ادنمشن ادو بتک ی ماسا

 هدامش فلم مان ۱ پاتک مان ۱

۱ Benedek Avegetativ idegrendozer befolyasarol hyp- 

noşsiban 

iF Î Warren, H.C Dictionary of psychology 

| ۳ | Bier, ۷ Beitrag Zur Beeinflussung des Kreislaufes | 

durch psychische vorgange ۱ 

۳۵۱۵6, E Uber den Einfluse hypnotischer ۳۲۳۵۵۵۰ | 
ngszustãnde auf den Gssaustausch 

۵ Deutsch, ۰, Dsycho-physische Kreislaufstudien 

and kauf, E.: 

۶ | Whitehorn Physiological changes in emotional states. 
 سسس ۹۹ سس ۱

۷ Grafe, ۳. and Zur Frage des Einglusses psychischer 

/ 

Traumann Depressionen 

۱ 4۸ Grafe, E., and Uber den Einfluss der Affekte auf den ۱ 

Maver. Gesamtstoffwechsel. 



۱۳۳ 

 هرامش فل گم مات باتکی ج راخ ماز

۱ 
Heilig, and ۱ Uber hypnotische Beeinflussung der Î۹  

Hoff ۱ (۷۱6۳ ۱ 
 سس ب _--

Studien Zum phosphorsaurestoffwechcol.۱۰ | ۵  

Grote, W ۱ 

Moher, ۳ Psychophysische Bebandlungsmethoden.۱۱ |  

Weber, E Der Einfluss psychischer vorgange auf۱ ۲ |  

den Körper. . | 

Kretcchmer, Uber die Beeinflussung des serumkailkg.۱۳ |  

and kruger ehaltes in der ۷۵۵, 

Glasser, F Psychische des Blutserumkalkspiegls.۱۴ ۱  

tû | Edwards, Hypnosis and involuntary movements 

Fisher, and Marrow j Experimental study of moods۱۶ |  

Levine, K,N. Hypnotically induced mood changes in۱۷ |  

Grassi The verbal and graphic Rorschach 

 مود ثحبم

 یمزیت ونپیه تانیقلت زا یشان یاههدیدپ
 يتکرح ءاضعا یوررب مزیت ونپیه ریثأت

 لاح رد تاثیقلت هلیسوپ هک ؛میزادرپیم یتارییغت زا هتسدذآ یسدرب هب ام ثحبم نیا دد

 .دی ًابم دوجوب دارغا رد اهنت مزیتونپیه شا دد ًافرص اید مزیتونپیه
 ۱ مزیت ونپیهرد هدش نیقل و یدوخبدوخ یاههدیدپ

 ودهب ناوتیم اد مزیتونییه تارا هک تفرگهجیتت تاشیامذآ هلسلس كيذاسپ «نسکیدا»
 تارثا نیا د .(۳)ینادد تارثا ب (۲)یمسج تارثا فلا : درک میسعت مه زا ازجم هتس»

۱- Suggested and Spontaneous Phenomena in Hypnosis 

۲. Somatic ۳۳۱۵۵6۵۵۵۵۵۵ یمسج هدینب 

 1ت9۳ط0نطووزهاهونما ینادد تارثا -۳



۱۳ 

 ارلوا عون تارا یلو .دنیآپم دوجوب نیقلت را دد یهاگ و دن وشیم ثداح دوخیدوخ یهاگ .

 تسا یلاوحا و عاضوا ریئأت تحت هدنوش مزیتونپیه اریذ تست اد ناوتیمن یدوخیدوخ الماک مه :
 یدوخیدوخ تارثا لاسرهب « دهیم ناشن دوخ زا یگاهلمعلا سکع طیارش نامه قبط هک:

 هتشذگ تارطاخ زا یشان هک یتارثا هدکی «درک میسقت هتسد دنچ هب ناوتیم زین اد مزیتوئییه
 یرس كيو .تسا مزیتونییهذآ وریاوخ تاعالطا یگن وگچهب طوب رم هک یتارثا هتسدکی ؛تسا

 .دشابیم مزیت ونپیه دوخ صاوخزا یشان هک یفنم ای تبثم تارثا
 تانیقلت یسب تیصاخ تسا نکمم «دداد نیقلت درطهب یگتسب زین نیقلتزا یشان تارثا

 ادینیفلتتا دابعو تاملک هکنیارگم :دشاب مک نآ شاایو شاب هتشادن هژوسدد یرثاهک دشابی وحن

 -سکع چیه .تسانتصم «دن زیم جنغ تمکش» هک دوش هتفگ «ورباوخ» 4د رگ | الثمه مینک شوع

 جنغ تمکش یگنس رگ ذا و یتسه هنسرگ یلیخ الاح وت هک میئوگب رگ | یلو دوشن هدید یلمعلا

 مه هک مینک نیقلت هژوس هب یگ | اید .دش دهاوخ رهاظ نیتلت نیا تارثا یوق لامتحاب دن زیم
 رگ | یلو « دشاب شایب نقلت تسا نکمم ۰ تسا دیسآ و حالما حشرت لاحدد تاهدعم نونک |

 شا نیقلتنیا ًاعطق «دنکیم حشرت تاهدعم د یتسه بابک و لچ نددوخلاحدد نونک امه میگوگب
 تروصتیارد «دنتسهرثایبمیقتسم تانیلتیماک هک مينيبیم بیت رت نیدب .تشاذگ دهاوخ اددوخ
 .دنشاب ميفتسمريغ تانیقلت دياب

 مزیتونپیهذا یشانتارییعت :مزیتونپیه رد هدش یسررب تا رییخت یدنبهقبط 4
 قیرطب تاریبغت نیا تسارتهب لمع تلوهس یاربیلد «درک یدنیهقبط ناونیم یفلتخمقراطپ اد

 :دن وش یدنبهعبط ریز

 .دنی ایم دوحوب نیفلت رها دد هک یتارییغت ےل 9ا هتسد

 (۱)ییطابنتسا تا رییغت : فلا
 (۲)ساسحا ۱
 (۳)کاردا -۲

 (۴)تفد -۳
 (۵)یعادت ۴
 (۳)هرطاخ ,هلنفاح -۵

 (۷)رکفت ۶

 (۸)یتک رح تارییخت .ب
 (۹)یلک دوطبیاهلّمع یاهتیلاعف -۱

۱- Cognitive processes Y— Sensation ۳- Perception 

F- ۲ û— Association ۶. Memony 

¥ Thought: A. Motor processes 

q4_ Muscular activity in general 



۱۴۴ 

 (۱)عدارا لامعا -۲

 (۲)(یداداریغ) یساکعنا لامعا ۳
 (۳)تاداه -۴

 (۴)یلک دوظب اهداتفد ۵

 (۵)ییفطاع تا رییخت :ج

 (۸)یشومآ رف ۔ (۷)یدوک -(۶)یرک زا دنتدابع مزیتونییه ینیقلت تارثا نیرتلوادتم

 (۱۱).هتشذگب تشگ زاب د (۱۰)یشوهیب «يتخرك د (٩)یسحیب

 هتسدنیا .دنی ًآیمدوج وب زونپیه لاحرد دوخبدوخ نیئلتنودب هک یتا رییغت مد هتسد
 ریذ بیترت هب اد اهنآ « نسکیدا » هک .دنیآیم دوحوب لوا هتسد تانیقلت هلابندب تارییغت زا

 :دیامنیمک بنپ هقبط

 (۱۲)یرصب تا رییغت :فلا
 فورح دناوئيمیحس هژوس و هدشرگ هولج مشچ یردات لکشب هک دید تددقلیلفت -۱

 .دناوخب اد باتک تاملک و

 .مشج تالسع شابقنا -۷

 مشج ندرک هریخ و زک رمتدد هژوس یگاناوت مدع ۳
 .قمع د لوط كرد رد هژوس یمشح یگاناوت لیلفت ۴

 .اهگند حیحص صیحشت مدع ۵

 (۱۳)یلاونش تا رییغت :ب

 .یگاونش یدرین لیلقت -۱

 ادص قیقدو حیحص لحم صیحشت مدع -۲

 ءادص یگنوکج كرد رد فا رحنا -۳

 (۱۴)ییتک رح لماع تا ریخت : ج

 یلک دوطب یاهلضع تاک رح یگنهآ مه مدع -۱

ı_ ۷۲۵۱۵۵۲ acts ۲ Reflexacts {involuntary} 

 د

r. Habit F Total behavior û— Emotional processes 

¥ deafness ۷ blindness A- amnesia 

4 analgesia ۱۰ anesthesia 11 age - regression 

۱۲۰ #Alterd visual behavior 

۱۳-۰ Altered auditory ۳ 

۱۳ Altered motor behavior 



۱۳۵ 

 :دننام صوصحب یتک رح تالالتخا ۲

 (۱)شزرل و ینالضع جلف
 (۲)ایسک اربا

 یگایوگ تالالتخا
 (۳)ایرتمسید
 .(۶)مشچ .رک یجنشت تاک رح و (۵)یاهقدح طاسبنا ۴(۰)یمشج تیبثت
 :یراتفر تارییغت اونا ریاس - د

 (۷)یشوهیب و یسحیب ٩-
 ٩- .هجیگ رس و عوهت ریظن یلخاد یاهلمملاسکع )۸(

 (٩).فلتحم ینادد تالاح اب ءاربه سرت و بآ رطخآ تالاح ۳

 (۱۰ردودحم و صوصخب لکشب ؛یشومآرف ۴
 .هدش شومارف تارطاخ ندروآدایپ و دیدجت ۵
 ايو دنباپ هعسوتد دن وش رهاظ هتفرباوخرد مزال تانیفلت زا لبق تسا نکمم شداوع نیا

 اجنیارد هجحوت دروم هتکن .دنشاب هتشاد دوجو مزال تانیقلتزا دعب اب نقلت لاحرد تسا نکمه
 دشاب وریاوخ یناددو یزتم یاهیدامیب هناشند مگالع ,تسا نکمم شداوعنیا یهاگ هک ت نیا

 .دشاب لفاغ نآ زا یتسیابن تسیلانآ وتییه هک

 . مزیتوئپیه رد یدارا یتکرح لامعا :]

 «مزیتونپیه تاریث اتءداب دداددوخیسد رب امالاح ؛الابهدشداب تامدقم رک ذاب :شز رل ءاقلا
 ؛زیتونپیهلگاسه دداومنایدایسب دننام اجنیارد .ميگامنيمذاغآ یدارا یتک رح لامعاو تاک رح
 هک تسیزیج نآ زا شیوق  رتشیب یلیخ یب رجت لیلد نودب یفرح یاهب ریگ هجیتت و تاعیاش

 هتفرب اوخهب ميفتسدوطب یتقو هدش هدید یهاگ لاثم ناونمب .دوشیم هدهاشمزونپیه لاحرد لمعید
 . هیامنیم شتسد ندنازرل یارب شالت ءژوس . تسا ءدش شزرل داجد تتسد هک مينکیم نیقلت

 دوشیمن هدیدورب اوخرد یاهناشن و مگالع هچ رگ .دهدماجنا ادراکنیا دناوتیمن هک د رادیمداهغایلو
 .دوطنب انا ويم اد یراددوخنیاتلع .دشابهدرک شتسد ندناذرلیارب ششوک د یمسرب تلالد هک

 دد .دشاب هتشاددن اوتیم یاهجیتن هجلمعنیا نیت نیاهک دنکیمرکف درباوخمقا ورد هک درک ریسفت

 یاجزاهک تساهدشنیقلتهژوسهب لاثنا ونمب تساهدشهدهاشمیت وافت»شیب دک یاهخساپدرا ومر یاس

 دوشدنلب شیاجزز اهک دنکیمشالتءژوسیلقو .د وشدنلب دن | ویمن یلدنصیودزا .در وخب ناکقدن اوتیمن دوخ

۱۰ Paresis and Paralysis r_ Apraxia ۳-- Dysmetria 
. F- Ocular fixation 4- Pupillarydilatioh 

۶۰ Nystagmoid movements ¥- Analgesia and anesthesia 

A- Subjective reactions of ۵019۵۵ and vertigo 

4- Anxiety states and Phobic reactions Rith Their Various Psycho- 

logical Concomitants 
۱ ۰۰ Amnesias, usually specific ard Circumscribed 



۱۳۰ 

 .دنکیمن ندش دنلبیا رب یششوک چیه هک دوشیم هدهاشم دشرکذ "البق هک تسد شزرل لاثم هننام

 ناوتیمذایو تسا تحار الماک شیاج .دوش هنلب شیاجزا دهاوخیمن هکددادیمداهلناشوعرد یلو
 .دنیشنبتسه هک اجنامهدد شیاجرد یتسیابن ارج هک دنیبیمن هلم :یلیلد هژوس هک درک لالدتسا دوطنیا

 هک تسا هدوب رداق ایآ و هتسناوتیم ایآ هک دوش شسرپ زونییه لاح ذا جورخ زا دمی هچنانح و

 متسناوتیح متساوخیمرگ |نم هک دنعدیم باوج اههژوسزا یخرب ٩ هن ای دوش دنلب دوخ یاج زا
 یلدنصیودزا هناهتسناوتتیلو ؛دناهدرک شالت هک دنهدیم باوجیخرب و «موش دنابدوخ یاحزا

 و تسا هدوب رثایب زونییه لاحدد نیقلتسپ هک تسین نیا تاشیامذآ نینج هجیثت هتبلا .دن وشدنلب
 دداوم لیبق نیا رد د - دداد نیئلت زرطب یگتسب یهاگ لمع هحیثت هکلب ۰ ددادن یرثا نقل ای

 .ماهداد ماجنا (رفوه نذ تید) نم هک یتاشیامذآ .دنیآ لمعب میقتسمریغ دوطب تانیقلت یتسیاب
 اد میقتسم نیقلت هژوس كي هچنانچ و , ماهدیسد بولطم هجیتن هب ميفتسمرريغ تانیقلت اب ارثکا
 ییوحب میقتسم نیقلت نامه هب تیضو و طیارش نامحدد رگید هژوس یلو . هدادن ماجنا یبوخب

 ۱ .تسا هداد باوح

 لیلد دوشن ارجا ,ینیقلترگا نیاربانب .دهدیمنامن اددوخ یفلتخم قرلعب شذرل نیقلت
 .دوش هتک راتدد یگید یفلتخم لماوع یتسیاب هکلب .تسین نیقلت تسکشرب

 جیاتن د تار هلاقم دنحرد و هداد ماجنا یتاشیامزآ صوصخ نیأدد زین « نسکیدا »

 تانیعلت ماحنا اب مزیت وئییه ماگنه :دس ولیم «نسکیدا» .تسا هثشاد داهظا ارد وخ تاشیامزآ

 "7 :هک دوشیم «دهاشم تلوهسب حیحس

 .دهد ناکت اددوخ تسد ایه دناب هناوتیمن هژوس - الوا
 .دوشیم مکحم و تفس ورپاوخ تسد ای زاب اينا

 .تسین نآ نداد تک رحب رداق هک دوشیم تسسو لش لماکروط هژوس تسداپ وزاب اثاث

 ۰ . میذادرپیم مزیت وئیبه تارثا ریاس هب الاح

 :زونپیه لاحرد نیقلت رثا رد ینالضع یورین ندش دايز ۷
 نادنمشن اد طسوتب یتاشیاسمژآ ینالضع یورین ندش دابذ.رد مزیتونپیه ںیئات هداب دد

 یاههژوساپ جنسورین كمكب یتاشیامزآ یرس كيزایپ «(۱)زلو» .تسا هدشماجن | یانشن اور

 لاح رد هژوس ینالسع تددق هک هیامنیم رظن داهظا روطتپا هداد ماجنا زونییه لاح رد فلتخم

 یرتشیبتل وهس اب ینااصع یورین ندشمک نقلت یلو .دوشیم دایذزو مک بسانم تاتیقلتاب زونپیه

 ینالضعتددق ندشدایز هکیلاحرد .دوشيم مک دایذ یلیخو تعرسب یتالضع یو ری و هتفرگ ماجن |
 « زلود جاش نامهب سوصخٹتب ارد تاغیامذآ ةلببلس كي زاسم يق «دلیف داعد تست تس نان

 یددعتم تاشیامزآ «۴شورد و «۳گنای» و «۲لاه» ریظت یرگید نادنمشناد . تسا هدیسد

Hull C.L. ۲ Wells, W.R -۱ 

PC ۳تلاحرد یمسجو یرکفلامعا یب چت یسدربد هعل اطم باتک هدتسون ۷۲۵08  
 تسا هدشن هیج رت یسدافب باتک نیا م زین ونپیه د یداع

 یودرب يمنينوتييه تاتیقلت تآرثا رد شیامذآ و قیقحت» باتک هدتسیون ۵۷05 ۴
 .تسا هدشن همجررت یسداقب «یندب لامعا



۱۳۷ 

 .تساهدادناشن نا هزاب زا شیب اداهتسد تردقدایدزآ حنسورین .دن |هددو آ تسدب یفلتخم خیاتن وهدومن

 یتیعم خیرات و زود رد و .دنفرگ دارق شیامذآ ددوم زین یدادیب ذا دعب مزیت ونپیه ثا

 هدش دابز دصرد ۵۰ ینالضع تردق هک دن |هداد شدازگ یخ رب د .تسا هدش دايز ینالضع تردق

 فالتخا دروم رباریداهح ات ودزا ینالضطع یورین رثک ادح و لقادح نیقلت صوصخرد و «تسا

 لاحرد هک دن |هدیسد هجیتن نیاب نادنمهناد نیمه ندب ینالصع تردد دایدزا صوصخرد . تسا

 دننامیلدنص ود یود اد هژوس ناوتیم هک دوشیم مکحمو تفس نانچن آ ندب تالضع مامت ذونییه

 یناسک نذو و نسهب یگتسب هتبلا نیا و «دنتسیایب هژوس مکش یودرد شنهس اتود و داددارق لپ

 هطظحالم ادندب تالضع یتفس تلاح ۱۸۴ لکشدد دن ریگیمدارق ورباوخ مکش یوررد هک دراد

 .دیئامرفیم



۱۴۸ 

 ندرک راک دادعتسا دایدزا رد مزیت وذپیه ریثأت
 نادنمشن ادهلیسوب یدایزتاشیامذ ] ندرک داکدادعتسا دایدزاو مزیت وتپیهریثأت صوصخرد

 یلصفتاشیامزآ هن اگ !دجر وطب كی ره «۳دزنام» و «۲ زمایلیودو «۱نسلکین» تساهدش ماحنا

 دارفا ندرک راک تردق هکنیا نآ و دناءهدیسد هجیتن كي هب تافالتخا یئ رح اب یگمه د هدرک

 .دوشیم دایز مزیتونپیه ریثأت تحت

 یورن ناوتیم صاخشا هفطاع كی رحت و مزیت ونیپهاب هک «تسا هدیسد هجیات نیاب «لاع»

 ندشدایز ای مک رد نیفلت عون بیترتنیدب .دومن دایز یهدانل اقراخ رواج اهنآ رد اد ندرک راک

 .تسا هدوب توافتم ندرک داکدادمتسا

 رد نین یتاشیامذآ و .تسا هتفرگ دارق هحوت دیوم زی راک لوصحم تاشیامذآ نیا دد

 هژوس اد یمک راک دادم هناهدروآ لمعب ندرک راک ماگنه نژیسک افرصم نا زیمو سفت صوصخ

 ندب نویسک ا فرسم هک هدش هدهاشم دهدیم ماحنا اد یدایز راکدک هدش نقلتوابیلو هداد ماجت |

 ماجنا ار یمک و كبس راک هک دش نقلتیله ,هدش هداد هژوسهب یدایز راک سکمبو «تساهدش دایز

 .تساهدش رتمک ندب ریسک | فرصم هک هدش هدهاشم یلو «دهدیم

 .هدش یریگ هزادنآ ندرک راک ماگنه ندب مسیلویاتمو ضبت ناب رضو نژپسک | فرصم

 هدش هداد دوتسد ذوئییه لاحرد درباوخ هب یتفد هک دناهدرک هدهاشم «نمورتو فی رگ »

 دایز دصدد ۱۲ ات ۶ زا اهورپاوخ زا یخرب مسیلوپاتم نازیم دهد ماجنا اد ینیگنس راک هک

 :هکنیا نآ و هدمآ تسدب یرگید بلاح جیاتن و .تسا هدش

 شب امزآ زا رتناشخرد ندرک راکتردق دادعتسا دابدزآ رد مزیت وئییه رشت هتل _ "لوا

 .تسا هدوب ینااضع تردق دایدزآ

 تبسف ات هدوب رتشیب یلیخ دوخ هطوب رم هقرحدد شندرک داکدادمتسا یاهژوسره أیناث
 ۱ .تسا هتشادن یاهفرح هبنح شیارب هک یرگید یاهداکماجن اب

 طسوتمدوطب دارفا ندرک داکدادعتسا هک هدیسد هجیئن نیاب دوخ تاشیامزآ رد « زمایلیو»

 جیاتن و داد ماجنا يرتلمک و رتقیفد تاشیامذآ «نسلکیند یلو . دوشیم دايز دصدد ۰۸

 ودره ندزُک داکرد یناوتاند فض نیقلت صوصخدد یلو . دروآ تسدم زمایلیو زا رتشیپو رثهب

 دادمتسا دایدزا هرایرد یتاشیایذآ زین «دزنام» مان یرگید هنمشناد . دندیسد هجیئت ككيهب

 تردق نا وتم دص رد ۲۵ است هک هدیسد هجیتن نیابو هداد ماجنا مزیتوئییه هایسوب ندرک داک
 . داد شیازفا اد ندرک راک

N.C -1یسداقب «مزیتوئپیه لاحرد ینالضع راک تادهاشم» باتت هدنسی ون ۲16110150,  
 .تسا هدشن هبجرت

 ههنشن همج رت «ینالاشع یکتسخرد مزیت وتیره رثا» باتک دعس ون ۷۷111131015" ۶.۷۷ ۲

CWیسدافهب «ینالضع راک ی ریپ رییغت د هدداب رد یظنل نیقلت رثا ه ۷220261,  

 .هدشن هیچ ر ت
= 
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 نونکاق نم و هدش ماجنا مزیت وتییه نادنمشن اد هلیسوب هک یددعتم تاشیامز آب هجوتاپ

 ریذ جوان < ماهدرک رک ذ باتک نیا ٹحابمو لوصفدد اد تاغیامذآ لیبق نیا ذا یدایذ دادم

 : دوشیم هتفرگ

 مزیتونپیه هلیسوب یگ دنز فده نییعت -۱ ,7/
 هک ی ناسک زا دندایس اریذ ء دومن فدع نبی صاخشا یارب ناوتیم مزیتوئپیع هلیسوب

 هداکحدنن ادیمن هرحالاب و دنهدب ماجنا دنهاوخبکراک هجو ءدن داد یفدهدح یک دنذ دد دننادیمن

 زودو دن رگیم یمیصت ذود ره ۰ دن دریم داک كي لابثدب ذفدره ؟ دننکبر منها وخيم هحسو دنتسه

 زیلانآ ونپیه هملج دنچاپات . دنیامن همجارم تسیئوئپیهرتک دب یتسیاب صاخشالیبق نیا
 یاهدادعتسااب قیاطمسیسو ؛دیامن مولعمو صخشم ًارغو تیصحشیگن وکجو قئالعو اهدادعتسا

 «یگ دنسیون .فده نیا تسا نکمم ,دیامث نقلت یوب هتف رگ رطنرد یو یأرب ار یفذه یئ درد

  یسدنهم :یرگ یشم 1 یدنمرآ 4 تاکو «هیدنم ره :یشامن :یکیناکم «یرعاش ۳ یراگن ربح

 . دشاب اهنیا اخف یرگید دوماو یکشزپ :یملعم

 دوش یئایرد یورین رسفا تساوخیم هک یلصحم

 پوخ مناوئیمن نم تفگ و ۰ دمآ نم دزن دوب ناتسریید مراهج سالک هک یلصحم زورکب

 زا سپ دش مهاوخ ءراکج هدنی آرد من ادیمن هوالعب و متسین ندناوح سردب دنمقالعو مناوحپ سرد

 تسالیام هک دش مولعم نمتددو ؛ دش دنمقالع ندناوخ سردی لصحم نیا مزیتونپیه هسلج دنچ

 تفده هشیمهو یناوخپ سرد دیاب وت هکدش نیتلتواب زونپیه لاحدد « دوش یگایدد یورین سا
 دوخ فدهاب ًامتح و ینکمسجم ترظن رد تسا ندش یگئایدد يورين سفا زا ترایع هک ار

 . دیسر یهاوح

 نیقلتاهن ابو دومن دنمقالع فلتخم یاهداکب اد دارفا مزیتوئپیه كمکب ناوتیم بیت رتنیاب
 ۰ هک دوشیم مولعم زوئییه لاحرد . دنشاب هتشاد یگ هنذ رد یثیمم فده كی هک درک

 ؟ نیراد یدادنتساهچ امش -۱

 رد ناتفده رگید تراببب ؛ دیداد تسود اد یراکهچو دیهاوخیم هچ یگ دنز ذا -۲
 ؟ تسیج یک دفذ

 ؟ دیسرب فدهب اش هک داد دهاوخ هذاحا یعامتحا لاوحاو عاضوا ریاسو نسایآ 1

 : ریخاپ تسا ںیذپ ناکما یطیارش نینچاپ دیهاوخیم امش هک اریزیچ رکید تدابعب
 ؟ درک دیاب راکج یفده نیتچهب ندیسد یارب ہ۴

 ؛ دراد مزال تقو لاسدنجو ددتچ -۵
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 )*  ۲مزیتونپیه هلیسوب تشونرس تاریبغتو نییعت
 تشون رس ریفت د نیپعت زا دوظتم , تسا فده نییعت نامه هیبش تشون رس رییغت و نیعت

 تسد دد یک رهو دلوت « دینکن فداصت و دیوشن شيرم « دینکت توف هاگچیه امش هک تسین نیا
 یعامتحاصاخ لاوحاو عاضواو طا رشرد تشون رس رییغتو نییعت یدودحاتیل و ؛تسیاهناست اس

 یتشون رس ننج صحش نیا , دوشیم داشمو ؛ ددوحیم بورشم هک یسک ؛ تسا نامیوخ تسددد
 ساخ و دیدش لاوحا و عاضوا هجرگ دزاسیم اد شتشون رس هک تسوا دوخ هکلب ۰ تسا هتشادن

 و نازیم ات كلاذعم دنیآیم قئاف ام هداداوامرب یهاگ نا ربجولمحت لباقریغ تاقافتاو یعامتجا
 و یوئعم « یدام « یعاسمتحا , یداصتقا طیا رشو طیحم , یگ داوناخ مضوب هجوت اب دودج

 . میتسه دوخ تشون رس رییفت د نییمتدد شوم نامدوخام « یگداوناخ
 نیقلت یدرگلو داوس مک ناوجب الثم دومن دنموریث اد هدادا ناوئیم مزیئوثییه كمكب

 یداکیب و یدرگلو لاحزا اد دوخ تشوف رس بیت رثنیدب و دورب یتعنصای لیصحت لایندب هکدومن
 . دورب شیپ نیعم یاهفرحاب شناد لیصحت یوسب هداد رییغت

 یددنمیاهسابل هک یشورف طیلب هلاس ۱۳ كدوک - شورق طیلب نوک تشون رس
 نارنخس دهاوخیم ملد « مداد نایزتنکل نم تفگ و دمآ نمدزن ۰ تشادایپ یاهداب یاههویگ و

 یوهبو دش هجلاعم شنابذ تنکل , مدرک مزیتونپیه هسلج نیدنچ اد كدوک نیا . موشب دادلوپو
 یاهسالکب دیا اهبش نیاربانب . یوشب یبوخ نارنخس كی هک تسنیاوت تشوف رس هک مدرک نیقلت
 مداد عالطا نم هکیئاجات ؛ تشاد داوس سالک داهج كدوك نیا ٠ یناوخب سرد یورب هنایش

 .دوش هنابش ناتسریید هدود دراو و دریگب اد دوخ یئادتیا هلاسشش همانیهاوگ دعب لاس تسناوت

 تایصوسخ ناوتیم دحدچات : مزیت ونپیه هلیسوب یفالخاتایصوصخ رییغت ۲
 رییفتو تیبرت د هدابدد ناریا یارشو نادنمشن ادو ناسانشناود .دادریینت اد دارفا یقالخا

 .دننسه نیانیب یضعبو فلاخم یخ ربو قفاوم یخرب .دناهدرک ثحب دایز یقالخا تایصوصح
 دد دایس یتحس هداب نیاددو «تسا دبنگ رب ناکدرگ نوح اد لهاا تیبرت» : دی وگیم یدعس.
 ۱ . دراد گدعس ناتسلگ

 تس هک دعس داتفگ زا رعشنیآ دوش یک دزب یمدآ اب هج رگ دوش یگ رگ هداز فگ رگ تبقاع

 .دنکیمیگ دن ذ شوماب هک دننکیم تیبررت اد هب رگ یطرش باتزاب نوتاقاب هک مينيبیم ذورمآ یلد
 . دنهد شیامن اهک ریسدد اهناس ااب هک دنزومآیم اد گنلپ و ربیو ریش»

 باتزابداجیا مزیتوئییه هک تسا دقتعم «سیگل وفد تک د ماهتفگ لبق تاحفصرد هکیدوطب
 دا هک اد لدتعم و طسوتم دارفا یقالخا تایصوصخ یدایز تبسنهب « نیارباتب دیامنیم یطرش
 منک يمن دوصت نم نیا دوحواب . داد رییغت تا وتيم دنشاب دادروخررب لامرف تاود و مست تمالس

 هک هدنام بقع دارفا و ناکهوکیوررب یتییرت یاهنفو توف ریاسو یطرش باتذاب و (زیتوئپیه
 . دشاب رثۇم دشاب هتشاد یئداو یوشع للع اهنآ یگدنذ یگ دنام بقع

 هنتستیل اعقو راكب یگقالعییو یلبثت یدامیب راحد هک لبنت دا رفاام عامتجارد لاح رهب

 لاعفوهجلاعم مزیتونییه كمکب ناوتیم هثشاب لیام ناشدوخ هچنانچ اد ءدع نیا . دنشابیم دایژ
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 طیحم ندوب دعامات رثا رد هک اررطمد یفنع یقالحا تایصوصح زا رگید یدايسو ۱ دومن

 . درب نیبذآ . تسا دش سک

 ار صخش هک . دیامتیم یزفم یاهدس داجیا یعامنجا ساخ لاوحاو عاضوا یهاگ اریذ

 . ددادیمزاب یتیلاعف عون ره زا

 1 میهد ماجنا اد دوخ یاهمیمصت میتسین دداق یهاگ ارج

 ؟ میدادن ارنآ ماجتا هدادا اهداکیضعب لباقم دد ارج

 .میشاب هتشاد اهزیچ یلیخ دهاوخیم ناملد «تسا عیسد ام یاههتساوخو اهوزدآ هنماد
 ارج یلو « تسا هدرتسگ ام تالیخت هنهب « : میس رب دوخ یاهقدح زا یلیخهب دهاوخیم نایلد

 ؟ میدادرب یلمع مدق كی ميناوتیمن

 لحاد رد ار | هنآ و ميکهدیپ اد دوخ زغم لخاد یاههفقن و اهحرط ميناوئيمت ارج

 . میدوآ رد لمع لکمب عامتجا

 ولج رد هک هئداد دوجو یمناومو اهدسام هداداو رکف لپاقمند « ام یاهوزدآ لپاتمید
 رد ٠ دنتسهام دوخ لخاد دد اهدس د عناوم نیا هتبا  دنتسهام هاد دس « دناهتفرگ دارقام

 . دنتسهأم نورد

 مرد اد اهنآ . دیأایم دورف اهدس نیا ذارفرب نیگنس و دنمورین یبمب هننام مزیتونپیه

 . دزاسیم داومه فده یوسیام یورشیپ یارب اد هاد . دیوکیم

 یاهدسدهداپ رد «تلپناود رتکد يسيلكنا هک دزب هنمشناد مينيبهب دیئامرفب هزاجا الاح

 ۱ . دیوگیم هچ «یزفم
 دن | وتيم مزیت ونپیه : دسیونپم مهدزاود لسفرد دوخ باتک ٩۶ هحفصرد تلپ ناد رتکد

 یسک رگا ینمی ؛ دنشابیم یناود تالالتخا هدیگاز اهدس نیا . دنکشب اد « !یرکف یاهدس»
 یزقیامح « دن وشیم هتخادرب و هنحاس وا ریمضرد مه اهدس نیا . دشاب یناود ینحأدان داجد

 . هتنتسه یفیعح کس گلی دالاي د دن داد دود و «ی رقم یاهدس» نیا هک دهدیم ناشن

 بطد ماجنا دعا وخیم اقا و صخش هکار هجن دف وشیم عن ام ینهذ یاهدس نیا

 نمب « مدادنم هک یلگالد» : دنب وگیم هک دینکیم ددوخرب دوخ یاتفدو ناتسودب هناذود

 .مهدبماجن | ار اهنآ مهاوحیم مه نم . مهدب ماجنا اد اههشقن نياو اهراک نبا دیاب هک دنیوگیم

 ؛«مناوتیمن ارچ منادیمت نم یلو

 ناکشزپ ریظنام ناهاوخا وه یاهیئامنعا رو حیاصن , نانخس , دن راذگیمن اهدس نیا

 هداداابهدننام یلومسم تادابع .دشاب هتشاد یریثأت ام رد ام هداوناخزوسلد دارفا و ناتسدد
 اهذددنآو دنپد حیاصت لیبق نیا هاگچیم ؟ دن دادن امرد یریثأت نآ ریاطن و «نک ششوک « شاب

 . دنشاب هتشاد یذون و رثا «یزفم یاهدس» نیارد دنن ا وتیمف

 . نادیقیسوم فتینامج اد یگ رس ناتساد - "فنینامج ار یئ رس «یزغم دس»
 نیلوا گدزب زاسکنهآ نیا هک یمقوم . تسا یخیدات دوهشم هثداح كي , یوروش یک دزب

۱۰ Brain ۲ ۲- Sergei Rachmaninoff 
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 .دش اهتسکش نیرتزیگنا رثآتاب هجاوم تخاون یگ روبذرتپ دد ۱۸۹۷ لاس اد دوخ ین وفمس

 . دندرکیم همزمذ اد یتادابع ننج ناگ دننکداقتنادعم زور

 نتخاون رطاخب فنین امجار ء تشادیم دوجد «له» رد یقیسوم ناتسرنه كب رگ"(

 «تفر گیم رخآ زا ار هزیاجنن رتهب شاین وفمس

 هکدرک عورش یتقو د . دش ناوارف ءودنا و ساپ داجد تسکش نیا تلعب فنینامح ار
 فنینامجار هک ر زی «یوتسل وتد یتح .تسین دداق هک درک ساسحا دس ودب کاب دخ «وت رشک » كي

 زردن او دنپ قیرط زا تساوت نیا دوجواب یلو . درک قیوشتد نسحت « شیاتس هنامیمص اد

 . دنکب يک دزب نادیقسوم نیاب یکمک یل ومعم

 دنکشب مزیئوئییه قیرط زا ادیزغم دس نیا تسناوت وکسمرد «لمادرتک د» هکنیاات

 ددو؛دوب لهاد رثکد یم زيت ولپیه هجلاعم تحت زورره ۰ ۰ لیدوآات هیوئاژ زا فنی امجاد

 . دنک لیمکت اد «وتسنک » ود تسئاوت لاس نایابزا لقا هت

 كيتسناوت «تسیاول وس» كب نا ونعب درک تک رش وکسهدد هک یت رسنک كيرد فتیئامحأر

 . دداذگ یاجب فرگش یرثاكيو ریگ مثچ تبقفوم

 اد یزغم دس للع و تیهام «یپارئونپیه» رد دیدج تاقیقحت : ی زغمدس تیهام

 . تسا هد رک فشک

 هاگشیامذآ رد یطیارش لرتنک تحت ناوتیمیعونصم دوطب ادیزغم دس ندمآ دوجوب تلع

 هک دوش هتفگ ,تساهدش هدرب یمزیت ونییهقیمع بارحب هک یصخشهب رگ | لاثم ناونب .درک داجیا

 طظفلت ادد وخمسا دناوتیمن «وریاوخ» هک دشدهاوخ هدهاشم دینک ظفلت اردوخ مسا فین | وتیمن امش

 . تسا هدش داجیا هک تسا یعونصم «یزنمدس» ٹی نياو دنک

 زونییهلاحرد نیقلت هلیس وب ار هدش داحبا «یزفمس»نیا نا وتيم تل وهس مذاب هتبلا

 . دربنیزا

 رک سمت هلی زا تدابع زونییه مین ادیمام ؟ تسیح هدیدب نیا تشپدد مقاو راک وزاس

 تحیصن ونیعلت . تسا فلتحم رکف كيد رازه لوفشم زغم یداع لاحرد . تسا زغم هداعل اقوف

 دایسبءزج كي طقف هک یوحنب , دوشیمجراخ رگید شوگ زاد دراو شوگ كيذا یرادیب. لاحرد

 زیچاندایسب نآ رثا نیاربانب , دنکیمبذج دوخهب اد نیقلتای تحیسن نآ ,زتمزا یاهدنک ارپ
 ۱ , تسا فیعض

 اذل دی ایم رد «زک رمت رپوس» ای «یلاع زک رمق» تلاحب زنم نوح , مزيتونیپه لاحدد

 نآ رثانیا ربانب ۰ دنکیم بذج دوخب اد حیاصن و تانیقلت زفمذا یگ د زب شخپای زغم مامت المع
 . تسا دایزو ی وه دایس

 زک صتمادرکف یدودحات زین ناجیه «مشخ.«قشع ریظن تاساسحاو فطاوع هک مین ادیم ام

 یصاخ طبارشدد یساسحاای هفطاع ینقد سپ « تسا مزیتونپیه مهرکف زک رمت ینعمد . دیامنیم

 ۰ تسا دش مزیت وتییه هظحل نآ رد صخش نآ هک تسنیا شاینعم « دمآ دوجوب عامتجا زا

 یصاخ هديا عضونیمهدد هچنانچ لاحد . دنیامن مزیتونپیه ادصخش هننا وئیسفطاوع نیا ریان
 . تسا یمژیتونیبه نقلت یورین یاداد هدیا نیا  دوشب زنم دداو
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 ال ومعم تسا« "ین ناور» اب < ۱یصعیناور» تالالتحا احد هک یدامیب قیقدشیامزآ

 نیا دیورق هدیقع فالخ رب . دنکیم داکشآ دامیپ هاگ آان ریمضدد اد یوق یفطاع دادیور كي
 نامزد زا اهن اههدنع نیا ؛ دن وشیم داجیا مه یلاسگ دزب نینسدد ثداوح زا یشان یاههدقع

 ..دئشاب هتفرگ لکش یکدوک نامز زا هک تست مزال متحد دن ریگیمت ةمشح رس تيل وقط

 مزیتونپیهاددوخ یفداصت دوطب یگهنزینارحب طئارش زا یصاخعقاومرد یدامیب نینج

 اب هک ینعم نیدب . تسا هدرک داجیا شدوخ یاری «یزفم دس» كی یقافتا دوطبد .تسا هدرک

 ءراپ رداد دوخ زغم هک تسین دداق , شدوخ ین ودد هدیاد هدیقع یدد شدوخ زغم ندرک زک رمتم

 ؟تسین زک رمتم رکف رچ
 دنتسه مک یلیخ : تسا یگ دنذ یاهیداتفرگ هجوتم مدرم ٹکا داکفا هک تسنیا شلیلد

 .دشابیگ هنز رگید قیافح هج وتم یسحش یاهيداتفرگ رب هدالع ناشرکف تسا نکمم هکیناسک

 تسا زک رمثم شدوخ یاهیتحاداف و اهمغ یودرب دامیب هجوت نوح : هقالع ندوبن
 . دشاب هتشاد یگ هنذ رگید یاهزیجهب هناوتیم یمک یلیخ هقالع نیا ربانب

 هقالع د .دنک زک رمتع یداک رهرد اددوخ رکف تسیندداق دامیب نوح : فیعض هظفاح

 تارطاخدناوتیمن هاگسیم ارح هکدرادنیمست اذل .دداد ددنگیم شفارطارد هک یدوماهبیمک

 .دزوایب دایب اد دوخ

 (۳)یمنن یناود یاهب دامین

 نیا د .دیامنیم یبصع (۴)ششک و داشف داجیا دامیبدد یگ دنز ناماسپان طارش زاسرت
 كاندرد تالمحو سفن گنت ,دددرس «یباوخیب : ریظ «یگاهیدامیپ داجیا تسانکمم یبسءداشف

 تدشد دی ایم باسعاهب یددجم داشف و دوشیم یددجمیرت ثعاب اهیدامیب نیمه داجیاو مولعمان
 .دی ًایمدوجوب «یناطیش لساستورود» نامه هجیتندد ,دوشیمرتشیب یدامیپ

 -یتحادانو .داکفا .داتفد تاک رح .دوقیم ینآدر تالالتخا نینچ نیا داجد هک یدامیب

 یعضد نیتج دد ,دشاب هدش مزیتونپیه «رکباوخ» هلیسوب هکتسیا «هدن وشزیتونپیه» هیبش شیاه
 د تانیقلت زایشان یاهیتحادان هب هکنیا زا لبق و .دوش مزیتونپیه دامیب تسحن هک تسا مزال
 للع یدودحات شدوخ ًاتعیبط !ریذ «میگامن رارقرب هنسح هطیاد رامیباب میذادرپب یلبق زونپیه

 .درک دهاوخ راهظا اد تالالتخا

 لوا هسلجرد تردد یبصع نادامیب ارج هکنیا نآ و , دراد دوجو اعئیا رد لاکشا كی

 « رگبا وخ» ینعیدن داد «هطب اده ناشد وخابناشد وخ یبصع نادامیبهکتسنیاشلیلد «دن وشیم ری ونپیع

 فرص هدننک مزیت ونپیه كشزپناور تقولوا هسلحرد نیاریانب ؛دنتسه ناشدوخودره «ورباوح»د

 . .دیامندارقرپ كشزپاب دیدج «هطبار» كيد دنک مطق شدوخاباد «هطبادهدامیب هک ,دوشیم راکنیا

[ - Psychoneurotic ۳-۰ Psychosomatic ۳۰ Psychosomatic Symptoms 
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 ؟دزاسب هات دناوتیم مزیتونپیه ایآ
 باتک ۲۴ لسف دد «تلپ ناد» ميداذگیم تلپ ناد رتکد هدهبپ اد الاب شمرپ پاوج

 :دسیونیم «مزیتوئییه دارسا»

 یمزیت ونپیه تاشیامذآ :تسا هدرک فشک اد غوبن زاد مزیتونییهدد دیدج یاهیگ وج یپ

 هنیان مزیت ونپیه هساجنیدنج ریثاتتحت دن اوتپم طسوتم دادعتسااب صخش كی هک تسا داد ناشن
 دصدددص تمیَمحكي هکلب تسین ۱«ییلیرت-یلأک نوس» یقیقح ریغ ناتساد تاراهظا نیا .دوشب

 زونییهلاحرد شاقن دنمرنه كي هک «تسا هداد ناشن مزیت ونپیه شیامذآ كي .تسا یملع یمقأو
 داتفه هب حابثحا یرادیب لاحرد هک دنک یشاقن اد ریوصت كی تعاس شش تدمبد تسا هتسناوت

 :دسب وئیم دوخ باتک مدد لصف ۱۶۴ هحفسرد «(۲)ننلیمو نسکیداد :تسا هتشاد تقو تعاس

 .دشن ققوم ییوخب مهذاب یلد دوب هدرک فرص تقود لاس هد یشاقن نیا میسرت یارب دا هد 3

 فورم گنهآ نتخاسرد «فنینامجاد» یتقو هک مينيبیم باتک نیا مهدزاود لسفددو «.....دوب

 دوخ هگنهآ هک تخاسدداق اد وا وکسمدد «لاهاد رتکد» مزیت ونپیه ؛دش تسکشاب هجاوم دوخ

 .تسا یتاجدد یاداد غ وبنو دادعتسا ًاملسم .دیآلگاف یناهج گرد زب تیقفومبد دنک لیمکت اد

 كياب «فثینامچاد» كي هناوتیمن سکچیه .دنوتب هنبان دنناوئیمن مه مزیتوئپیهاب ولو سک همه
 هچټ آ زا شهبیلیخ دنا وتیم سک ره هک تسا هداد ناشف مزیت ونپیه نیا دوحداب .دوشب «نیتشنا»

 هتف و دوک رز لاحب نوثک ات هک اد نغم هتفهت یاهدادعتسا دن | وئیم مزیت وتییه .دشاب تسه لاعق

 امش رس سیذ لوپ ذارپ هسیک كی بشره هک دنکیمن اعد! مزیتونپیه یلو .دنک دادیب هناهدوب
 هدنام هتخانشان اهنآ یارب نونک ات هک .دنتسهیصاخ ۶ وبنو دادعتسا یاداد مدرم رثک | .دناذگب
 د هداملاقراخ دادعتسا یراکهج یاربو یدادمتسا هج هننادیمن مدرم شک رگید تدایمب ؛تسا
 .دهدیم شددرپ یدایذز تبسن هب راکشآ اد دادمتسا نیا مزیقوئییه یلد دن دآد یفرکش

 :هسک دیوگیم قرب صوصخب .غارتخا اههد ع رتخمد یئاهج یگ د زب عرتخم «نوسیدا»
 دایز دایسب لماوع «ندیشک تمحذو نتخید قرع دصدد هنددون و ماهلا دصرد كی یی غوبن»
 اش .دننکیم لیمیب تیلاعف و دکب تبسن اد صخش هک هنداد دوجود تسیذ طیحمزا هدیگاذ یناود

 میدادن ندررک داکهلصوحامدنبوگیم هک دینکیم ددوخررب یدایزدایسب صاخشاب هنازود یگ دنذ دد
 هدش هدیشک امشزتمو ناور فا رطاب هک اد یگاهریجنذ نوج هک ادینادد یفنم لماوع مزیئوئپیه
 تددقودزاسیم هنمقالع یزورهن ابش تیلاعقوراکب یزیگن اژاجعادوطب ادامشو .دنکیم هداپتساماهلا

 .دنکیم دایز اد امش رکفتو

 (زیتونپیهد «تساغومن هلکشتم ءا زجا زا ی زج زاکتشپ » :دیوگیم«یلیئآسید»
 یئاهتنایب دادعتسا كيزاتدابع غ وبن» هک تسا ففرمم تدابع نیا .دهدیم امشب اد داکتشپ نیا

 تقیقح ذا یگزج لثملابرض هکد هدیم ناهن دهاوش یلو «جند لمحتو ندیشک چند یارب تسا
 هن يلو ؛دنشکیم تبحز یلیخو دنتکیم راک یلیح هک مينيبیم ار یناسک هناذود ام اریذ «تسا

 .دنتسح مه قمحا دیاشو هکلب .دنتسین هغباناهنت

۱- 5۷08811 

¥- Cooper‘Linnf., MD. and Ericson, Milton H.MD. ۲1۳۵م 

` Hypnosis Part 11,۱۶۴ William Wilkins Company, Baltimor U.S.A 



۲ 

۱۵۵ 

 رک رمت یگاناوت لصاصح د هجیتن غ وبن هک دنهدیم ناشن یمزیت ونپیه تاشبامزآو هب رحت
 یاهراک .دوغیم زک رمتم یداک ماجنا یارب تدشب زغم یتفد بیت رتنیدب «تسا زفم هدامل اق رق

 + شثس ربم د وها ینایامنو تس رب

 شس رب نيا هب تساوت تلوهسب ۱۷۴۹ لاس زیگناتریح رگیاسح «(۱)نتسک وہ دح»
 .دیوریم دوخت هناد دنج میرم لیام ۲۰۲۶۰۷۰۰۰۲۵۰ رد هک دهدب باوح

 زک رمتم عوضوم كيرب اد دوخ رکف تسناوت ۱۹۵۲ لاس رد تیبسن نوناقددپ نیتشنا
 نی امت داهلا اددوخ یناهج هاد زب هب رظت و دنک

 یاداد رتهداس ترابعب ای تسا هغبان هوقلاب «دشاب یطسوتم دادعتسا یاراد هک یدرفره

 زغم نیب یفالثخا چیه زغم حی رشت ملع رظنهطقف زا اریذ .تسا هتفخ يلد داشرس شوعو غ وبن

 ۰ گن ری رتسکاخ لولس نویلیم رازه هد زا یهوبنا رقنودرهزفم «تسین یداع درفكيو هنیانكي
 زا هدافتسا د نتخادنا راکب شون ءاهلولس نیا نتخاهناداکب زرط دد فالتخا یلو .دشابیم
 " .دوشیم یداعصخش كيو هدبان كي نیب یگدزب فالتخا بجوم هک تسا یزعم یاهل ولس

 یداع دا رفا زغم یاهل ولس كی ره ۱۸+ لکش

 .تسا دن اگادج عوصوم كلی هچ وغم

 هغب ان یزفم یاهل ولس زا یرتشیب داده

 .تسا عوصوع هجوتم

 نيآ نیتفنآ زنم یود هدش ماجنا تاشیامذآ

 زک رمتداجیااب هارمه غوبن هک دنکیم دییأت اد هیرطن
 یود ناگ دننک شیامذآ .تسا یغامد هداعلاقوف یاوق

 یرتدایز دادعت هک تسارداق وا هک هنتفایدد نیتشن رغم

 كي د هططقن كي یودرب اد یزقم یاهلولس «ورگ زا

 .دنک زک رمثم عوضوم
 هک د ینکیم هدهاشم (۱۸۵) ریوصت دد نیارد

 كلي هحوتم یزغم یاهل ولس زا كيرح لوا ریوصت رد

 .دننکیم یزا ون كت رگید تدابعب ,تساهناگ ادح فده

 نامرگف هک مینیبیم هل اط ماگنح تسا لیلد نمهب

 +۵2 به کید یاب

 دادعت هک دینکیم هدهاشم نیئاپ رب وستدد یلو

 اجنیادد «تسا عوضوم كی هجوتم اھل ولسذا یرتشیب
 . دراد دوحو یرتذیب رکف زک ومت

 « نایب نیرتیطنم زغم هداسلاقوف رک رمت
 .میداد زونییعیا رب (تلپناو رتک د)اسهک تسایفی رعتو

 تسایاهدننک یضاد لیلداهنت غامد هداعل اگوف رک رمتد

 داد هئادانا وتیمیمزیتونپیه یاههدیدپ هیلاک یا رب هک

۱- Jed Buxton 
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 یدابز تبنهب دلنأ وتیمسج زغم یاهدادعتسا مزیت ونپیه ذوفن تحت هک تساولممو هدش تابث!ااماک
 .دن وش كيدزن هنپان زنم كي حطسپ

 لاحرد هک ار دوخ دود تارطاخزا یرایسب زونییه لاحرد دامیب صحش لاثم ناونعب
 ۱ .دروآیم دأیب تسیننآ یدو آ دایپ رداق هجژجیهب یدادییو یداع

 هک قیرط نامهب .دوشیم دایز دایسب زونپیه لاحدد رکف رک رمت هلیسوب ینعذ تردق

 صخش هتلی ندب تالشع هداملاقداسخ ندش تفس .ددرگیم رتشیب زونپیه لاحدد یتدب تردق
 .تسا لیلد نیرتهب «دنک لمحت اد یوق درم دناوتپم هک هثجلافیعض

 زا یعون اد صاخشا یمیبط غ وبن هکتسا حیحسد هنالقاع الماک هک دسریم یظنب دوطنیا
 تسرد .دیآیم دوحوب کف هداملاقوف زک رمت شادد «مزیتونپیه دوخ» اریذ «میقادب مزیت ونپیه

 .دوشیم لصاح یاهلئسمای عوضوم هب تبسن دیدشو دایز هفالع زا هک یجیاتن هیبش

 ادصیپ د مادآ دوطب شدوخ یارب شدوخ مسا دارکتقیرطذا( ۱)«نوسینت» لاثم ناونمب
 باتک منش اوتنم هک دیوگیم(۳)«چیدول وک دودس رب (۲)«یدادیپلاحدد هبذج»ع ون كېب دشقفوم
 مسي ولج مد وج یهاگ نود ( ۴)هسلح لاحرد ار «ناخالب وک »

 د هبذجو هسلخ ملاعب ندیسد تاروتسد زا یکی هک مينيبیم يدته یاهیگ وی تانیرمتدد

 و ًامئاد یتسیاپ «اگ ویو بتکم وریب رقثکی هک تسا نیا دنوادحب ندش كيدزن رگید تدابعب

 شرکف هک دشاب هجوتمو ؛دنک رارکت اد «قلطمرداق» اب «وا» ینعمپ (۵)«عا»د تابع لاحرهرد
 .دشاب«واداب «ما» هج وتم طتفو طتقد دهجن فرگچیهاب

 هکیگاهسدد زا یکی اري + میدوحیمرب هدعاف نیمه نیٹ یناریا «یایرع» تانیررمت رد

 ناشرکف و یک ا اج همه ردو ًاماد یتسیاب هک تسنیا هنهدیم دوخ نادرگ اشهب قم اب شیوادد
 .دشاب «وهد ای «قح» هیلک

 و لع و تسرد ردقح شیوارد راک کنی یس مزیت ونپیه دیدج تابغشک اب الاح

 نیعم هملک كي رک ذو دارکق ناشتانی رمت زایکی رکف زک رمت داجیا یارب اهنآ هک هدوب حیحص
 .تسا هدوب زور دد

 نهذ هداعلاقوف نک رەت و غوبن هدن داد ینعمب شیددد د فراع ناسنا هک تسپ وح ددفج

 لکش هن .دنک هدافتسا یعامتحا لکشب دوخ هداملاقراح مع وبنو دادعتسا نیاذا يلو .دشاب

 د تاوهش ریظن .یعامشجا لماوع غامتجا رد هک دنهدیم باوج افرعد شیوارد یلو یدارقنا

 .دن سمنیذا ارام هسلخ و شمادآ و ؛تذل هحشسردورکق زک رمق یعامثحاهدنبب رف رهاظ یاهیئابیز

 بوخ هدنوش مزیتونپیه كي
 .داشرسیشوه لداعتم یناود یاداد الماک هک دنتسه یناسک بوخ ناگ دن وش مزیت ونیسه

 .دنشاب رکف زک رمت یدرین یادادو دایز یروستو لیحت تردق

۱- 1610101۷5010 ۳- Waking trance F- Coleridge 
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 ,تسا فیعش ناشرکف زک رمتو هنداد یتتشتمو هدنک ارپ داکقا دنتسه یبصع هکیناسک

 .دن وشیمن مزین ونپیه یی وحج

 «ناگ دنددباوخ» مزیتوئییعو شزومآ هشجدنجاب ناگ دن وش مزيت ونییهزا هتسدنیا هتبلا

 یرتیلاعد رتهب رکف زک متد رتشیب یزغم تددق یاداد دورمب هجیتنددو «دش دنهاوخ یب وخ

 .دیدرگ دنهاوخ

 :قیمع زونپیه تلاحرذ 2
 دس رب فص زدذدص نا زیمهب شرکف رک رمت .قیمع زونپیه لاحدد «هدن وش باوخد هک یتقو

 .ددرکیم بلسزیچ همهزآ یلکم شهجوت
 هکیدوطب هگدزب غباون تسا رکف زک رمت عون نیا هنومن نیرتهب داکشومارف دوسفدرپ

 مارتخا و فشک ای هلئسم « فده هجوتم ناشرکف یوریثو تددق مامت .دینادیم د هدینش ًارٹکا
 راکش ومارف تسا تیمهایب د شزدایب ناشرظندد هک یعامتجا دوماب ثبسن اذل «تسا ناشدوخ
 دل وشیم

 مامحو ندروخادغ سدییشدا «دتدرکیم مک اددوخ لزنم غیاونزا یخربهک تسا دوهشم

 یگنشتهک هدش مزیت وئییه صحش دننام تسرد دوب دوطنیمه زین نتشنا .درکیم شومآرف اد نتفد

 .دنکیم شومارف یلکی اد یگنسرگ و

 .دد . دنکیم میست اد مزیت ونپیه :یغامد ياوق رک ست اب هارمه ؛تاساسحا و فطاوع

 د یشاقن ریطن .تسا فطا وعاب هارمه هشیمه م وبن .دنکیم قدص هشیمه عوشوم نیا زی غوبت

 .تسا فطاوع و رکف زک رمت عومجم هشیمه الومعم غوبن «یقیسوم
 كی یوق لیحت .دنکیم یزاب اد یمهم دایسب شقن ندشز وتییه رد لیخت و دوست تددف

 .تسا غ وین یمئاد تلاح

 ریظن . دن بیم نیذا اید دننکیم شوماخ اد غ وبن یعامتجا بسانمان یاهدادیود یهاگ

 یگ روپزرتیدد ین وفمس نیلوا نتخاس رد یسکش تلعپ هک «فنینامحاد» سور یگ رزب نادیفسوم

 .داد تسدزا اددوخ یزاسگنهآ یگاناوت و تردق ۱۸۰۷ لاسرد

 ریلفن یتیمشد و طیارش و هننکیم رک ستم یدادیب لاحرد ادرکف یهاگ یفطاع تالاا

 یاهدننک تحاران اب كانس رتراکفا یصاخ تلاحو مقوم كيدد رگ | الثم .دن دو ایمدوج وب زونپیه

 رتشیب هدش ضیرم صخش زغم تدوصنیا دد . دیامنی یداسیب مئالع داجیا .دمد تسد صحشب
 یوریند .دوشیم عورش یناطیش لسلست د دود هجیتن رد . دوشيم زک رمثم یدامیب مئالع کود رب

 مزیت ونپیه كمکی یزغم لسلست د دود نیا رگ ا لاح و . دیاییم شهاک و دوریم لیلحت-ی زغم

 .دوشیم دازآ یرثهب یاهراکماجنا یارب دامیب یغامج یوریپ .دوش هتسکش

 تسادداندایسب «نیتقنا ای فتینامجار» كی شیامنآد یسدربیارب یگاهتیمقوم هچرگ
 تالالتخا ناوئیمز ونبیه قیرطزاهک دن |هداد ناشن یمزیت ونپیه یاهشیامزآ و هب رجت كلاذعم یلد

 هدامآ یرترمثرب و رتهب ش دوکو شالت یارب اد سخش و درب نیذا اد یرکف یاهیتحادا د
, 

 تب س
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 هدش رگذ مود تحیمدد هکین ادنمشن ادو بتکی ماسا

 دن (هدشن همج رت یسدافد اهنانک نیازا كيجيه

 هدامش فلم مات باتک مان |

1 Wells, ۰ Expectancy ۷۲۶۲۵9۵۵ Pertormanee in 

hypnosis ۱ 
 _  «۰لسا س»

۲ Hull, C.L.: Hypaosis and Suggestibilityan Experimen- 

۱ `, tal Approch 

۳ Yonng, P.C.: ÃAn experimental study of mental and 

Physical funetions in The normal and 
hypnotic state 

۴ Roush and Mead, 5 ۸ study of the effect of hypnotic sugges- 

tion on physiologic oerformance, 

۵ Nicholson, N.C. Notes on muscular work during hypnosis | 

۱ Williams, ۷۰۰ The effect of ۲۷۵۵0518 on ۰, ۱ 

۱۲ Manzer, C.W.: The effect of verbal suggestion on output 

and variabiliiy of muscular work, 
 فنن ج دس

 مود اصف

 مریتونپیه هلیسوب یبصعو یناور یاهیرامیب هجلاعم

 منامردب دش وک ات تست مدردز هگآ بییط

 مناهنپ زار مراد هضرع وا اب هک ؟وک یقیفر

 ؟ دوب هدش یب| وخیب و با رطضا ثعاب رهوشردام نبا هن وگچ +

 هدوب هدش «تربلات» مناخ ینارگن و ییاوخیب و دددرس ثعاب روش رهاوخ نیا هن
 .داد تاج اروا مزیت وئپیش یلو

 .دش هجحل اعم مزیت ونییه هلیسوب «تیوارد مانب هلاس ۶۰ رامیب نیا سفن کگنت 4

 . دوب هدش سفنتعنت داچد قشعرد تسکد رثا رد «نتاپ» مناخ هب

 یملاد ینارگن و با رطضا داد .دیشکيم یباوخبب هک دوب اهلاس «نیب داسد مناخ <:

 .داد تاجن اروا مزیت ونبیح هکنيا ات هدوبن رثوم یورد یئ وراد و صرق چیه ,دوب
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 .دئتسه اع« نیارب یدهاش ليد یاهدادیور

 دنا رذگب ار دوخ یرادباسح شامذآ دوم رداق هک وجدن اد

 یرادب اس تاشیامزآ تدنادذگ هب رداف دوج ین اوج هد رک حاودزا ۵ رم « رمز یاقآ

 :درک مولعم ز ونس لاحرد یاهشسرچ هد ويف

 رس یاهیتحادات و یناشبرپ زاحد دو هد هلماح داب نمود یارب شند هکیزور ذا

 نلوازایدوآجنرو خلتدایسب هرطاخ هک تفگ زونپیه باوخرد «زمیج»یاقآ .دوب هدیدرک یبسع

 دح سبد هدشدامیب تدشب كاندددد تخسدایسب لمح عضو ماگنهشنز اریذ .دداد شنز نامیاز

 .دوب هدش لتخم شیاک مشو و هدش دردرس راجد هجیتنرد .دوب هدیسد هگ رم

 :مزین ونپیه قبر رط زا هجلاعم 7
 و دوش بلا شنذ نامیاز صوصحدد شسرت رب هک تخاسدداق اروا یمزیت وتییه تاجلاعم

 زا شاز هک دش هداد لوق «زبیح» یاقأی نمضدد د . دورب نیذا شیاهبتحادان ریاس و دددرس

 و مزیتوئپیه هلیسوپ زمیج یاقآ ناخ نیارپانب ,دوش غداف درد ساسحا نودب مزیتونپیه قیرط
 ياقآ و دش دل وثم درد نودب ددپ یطاحب هجب و دروآ ایندب اد هججب نمود ,درد یاسحا نودب

 . .دوش قفوم یدرادباسح تان احتما رد یمزیت ونپیه نیقلت اب تسناوت مه زمیج

 مزیت وئهیه یملع یدنمشذدآ هبنج نآ هیبش یناود تالاحذا یراپسد الاب هدشدای ددا وم

 یناودو یرکف یاهیئاناوت مدع رب دناوتیم مزیتونپیه هنوگچ هک ۰ هنهدیم ناشن ییوخب اد
 ۱ .دیآ قئاف

 اهناس ازا ايو دهد ناشف نوی زی ولت هحفص دننام ادیناحتما تالاوئس دناوتیمن مزیقونییه

 ؛دنک ربارب نیدنج اد هظفاح و لیخت و رکفت تددق هنا وتيم زوتپیه یلو هدزاسب یرترب داژن

 اهناساو دیامن هجلاعم ادییصعو یفاود یاهیدامیذا یدایس «دذاس هغبانكيیداع یاهزفمذا د

 .دناس داودیما و لاحشوخ یگدنز رد اد

 " رایسبهلیسو كي ضاحلاحرد هنبان نیلصحمو ناکدوک نتخاسیارب اهن تسرییدو اهنتسبد
 نیلصحمو ناز ومآ ون ندومن مزیت ونییه.تسامزيت ونییهند رب دکب زا ترابعنآ ودن راد یرتدیفمورث وم

 نادرگ اششزومآ هسلج دنج اب دناوتیم یملعمره د تسا هداسدایسب «دایسب ناتسریبد و ناتسید

 نم .دهدب سرد مزیتونپیه لاحدد و دیامت مزیتونپیه یممج هتسد دوطب سالک رس رد اد دوح
 .میزومایپ ناریید د ناداگ ذومآ هب اد نف نیا طبارش نی رتیئزح و نیرتهداس اب مرضاح
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 دن رب رم اد ناشیاهوم اهرم و ار ناییاهکشا اهن ز یگدنز یاهنا رحب لباقم دد +

 .تسا رس یوم شزیر زا یریگ ولج هلیس# نیرتهب مزیت ونپیهو

 تروص كورچ و نيچ هدن رب نیب زا و یئابیز ظفح لماع نیرت رۇم مزیت ونپیه +
 .تسا

 قشعزا یشان یاهیدامیب و مزیتونبیه و قشع ©

 ؟درک قشع ناجی! نا وتیم مزیت ونپیه هلیسوب اي
 .تسا رگید یورادره زا رت رۇم مزیت ونپیه «هدوسرفیسنجیاههدغ كير هتیارب بز
 هچ مزیت ونپیه و ؟دن دوخیم تسکش جاودزا و قشعدد امنیس ناگ راتس رتشيب ارچ بب

 ؟دنکب دناوتیم اههشیپ رنه هب یکمک
 .تشاد تسدد اد لچک نادرم طقف هک ی جا زم درس مناخ ناتساد +:

 و ؟ دوب یسنج یناوتان راچد شیابیز دایسب نذ لباقم رد « رازوم د یاقآ ارچ ج

 ؟درتهجل اعم هن وگچ اروا مزیت ونبیط

 یا رب ولو ,تسناوتیمن هاگچیهو دشیم هدز قشع زا دوز یلیخ مناخ هزیشود نیا هج
 .دشأب هتشاد تسود اد یذ رم هات وک یتدم

 ؟دوب هدششرسپ یسنجفا رحن اثءاب ددامنیا هن وگچ «یتسود سنجمهو مزیت ونپیه +:
 ندسناوخ سرد هب و دش رایشش مزیت ونیبط تامګ هب هدنام بقع كدوک نیا هن وگچ ©

 کبد رگ دنمقالع

 ؟!دشرغال مزیت ونپیه هلیسوب قاچ رايب مناخ نیا هنوخچ ٥
 .دش هجل اعم مزیت وئییه هلیسوب «زت ورد یاقآ نابز تنکل +

 مزال « مزادریپ یناود شارما كی , كی هجلاممزرط نایبهب نم هکنیا زا لبق :هملقم

 . میامن فیرعت و یدنبمیسقت اد یفاود یاهیدامیب صتخم یلیخ دوطب ادتبا هکتسا

 هن رگ وتسا یریگ دایدد لیهست دوظنمب رتشیب مولعزا یاهتشدرهدد اهیدنبمیسفت الومعم
 .دنشاب هثشاد یقطنمد یملعلکشو هدوبتسردو حیحص ثیح ره زاهک دراد دوجو یدنب میست رتمک

 ینأود یاهیدامیب یدنب میسقت ؛بلاطم ندرک كرد رتهداس دوطظنمی مه نم تفیفح نیأب هحوتاپ

 .مهدیم ماجتا «اهيتاشيررب یبد د «اهیناشیرب ناودد دداک نامهرد اد

 یونعو یمسج للعد تسا یبرکیم شایدامیبای ؛دوشیم دامیب صحشككي یتقو یلک دوطب

 یاهیدامیبو مک ز , لس .ابو,هبصح هیبشلوا هتسد یاهیدامیپ .تسا یناورویلقع یدامیب اید دداد

 نیادد .دنب ایم دوج وب یلخاد ومع دنجای كي ندرکن داکایو اهنماتیو دوبمک رثا رد هکیرگید

 نکمم هحرگ :تسین لتخم و دامیب ؛شناود و لقع ؛تسا ضی رم صخشمسج طقف اهیدامیب لیبق

 دوجو اب یلو .دیامتب مه ينادد و یرکف یتحادانداجیا یمسج نمزم و موادم یاهیدامیب تسا

 د هیلک «بلق ؛هدعم ریظن مسج رگ | هک «تسا یمسج لاحرهب اهیدامیب نیا لصا د هشيد نیا

 اب اهیدامیب لیبق نیا هجلاعم و .دورب نیب ذا مع یناود یتحادان تسا نکمم دوش هجلاعم هریغ

 ی رگید یصصختم فیاظو وزج یناود یاهیدامیب هجلاعم هکیلاح رد «تسا یمومع بط ناکشزپ
 .دنشابیم ناداکن اور و ناکشزپناود زا تدابع هک تسا
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 نیاهمه مدرع .هنایماعحالطمارد هک .دنتسینددویلقع یاهیدامیب مود هتسد یاهیدامیب

 دایسب یگناویدای نونجنیایماگ مدرمرظنب هک ,هنسانشیم نونجاپ یگناويد مانب اداهیدامیلیبق
 یخوشب هنایفارطا .دشاب هتشاد یتادد لداعت مدعیمک یسک یتقو «دیدشدایسبیهاگ و تسا فیفخ

 ینالف نک شلو...ه:دیونشیم عامتجا رد ,هدادا رد زودره امش .دنیوگیم هناوید ادوا یدج ای

 :دیوگیمهنایماع نابزمهذای هک دوشیم دیدشدایسب یگناویدای نونج نیا مهیماگ و «تسا هناوید

 یملع تاحالطمااب امشیمک هکنیایا رب لاح رھپ «تساناتسدامیت ردای .تسایریجن ز هناوید ینالف»

 .منکیمفی ر عقد هدومن یدنبمیسفت ادیناودیاهپدامیپ داصتخادوطب نم «دی هوشانشآ یتاودیاهبدامیب

 «یناشیربناود» هب اد یناود یاهیدامیب هک هدش تداعدوطنیا یکشزین اود دد یلک دوطب

 یقرف هجو تسیج تاحالطصا نیاذآ كيره فيرعت مینیبب الاح .دننکیم میسقت «یناشیرپ یب» د

 .دن هأدمهاب

 لوا ثحبم
 دید وت قشع ناگناوید قنود وج .درخ

 نونجب نتشیوخ . ددوآ رپ هناهب دصب

 نآ هکتسا یوسنارف ۱«نوکیسپ» هملکهمجرت یناشرپنادد :اهیناشب رپناود ٩-

 . و دادرک ه.داتفد و هشیدنا و رکف نایرح نآ رد هک .(۲)تسا یناود میحد یدامیب زا تدابع

 یمگالعاب الومسم یناود یدامیب ع وتنپا .دشاب هدش فرحنم یداعو پاوص هادزا ضیرم لامعا

 یگارفهقد هناکچب یک ولس هوحن ندش ادیپ كرد لالتخا تایعقاواب سامت نداد تسدذا ریظن

 و اهنایذه لماش هک یداعریغ داعفا زو ریو هیلوا تالبامت و اهك رحم ,هدننک داهم یورین شهاکو

 رد مه تیصحش نمزمو یلک فض و طاطحنا ادب تسانکمم ددزگیمیمخشم «دوشیم تامهوت

 .دنکباجیا یناود ناتسدامیپرد اد ضیرم ندش یرتسب تسانکمم یدامیبنیا .دوش ادیپدامیب
 اد هلصاح نونج دنک ذورب دوش درملق دد یتاشیرپ رگ | رگید (۳)نیفلم فیرعتب انب

 دوشیم فالطا هثفرشیپد نیگنس یاهنونجب تقیقحرد هک «میئوگ «یناشیرپ«ناور اید «زوکپسی»

 .تسیث دوخ یدامیب د دادرک و داتفگ هب فقاد دامیب تلاح نیادد اریذ

 دامیب .دوشیم یناشیرب د یمطظن یب داجدشییو مک زغم یلاعیاههدیدب ءامتو هلئفاح و تفد

 نارگید و دوخ تایح یارب كان رطخ ,هناکیبهانشآ و شیوخ زا یعامتجا ریغ یناسنا تدوصب

 ۱ ,دب ًایمرد

 یدامیب ذا .تسا عالطایب د انتعایب ددنکیم شقارطا ای وا نورد رد هک هچن آ زا دامیب
 .تسین شوخ تبقاعد تمالس رکفبو دربیمن چند دوخ

Psychose ۱ : 
 نیدلازعرتک د-یمارهب اضرمالف تک د-یکشزیناود تاحالطصا د تانل هگنهرف باتک-۲

 تمکح لا يعس شک د - یناور تشادهب باتک ۳ یونمس
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 فاکش عونکی هلزنمب یدامیپ نیا
 هچخی رات .تیصخشور وعشهنیگ آ حطسرد

 .تسادامیبهتشذگ یگ دن زواهءرطاخو

 !مداش بشمآ هک و رب ورد لقعیا

 ! مدازآ تطلغ باسح رش زا
 !عورش تشگ نامزن ]نم یگ داچیب

 !مدادفا ریسا وت کگنچهب لهجزک
 یدایسب «زوکیسپ »ایین اشیربناور

 هدننک راهم و هدننک لرتنک زکارم زا

 تسا" نکمم و هدرک بارخ ادزنم
 یداعتلاح رد هک اد یلاعفا و لامعا

 هدوب زکارم نیا لرتنک هوق تحت
 .دیامن دازآ

 ني نشود ناسنا كی هجیتن رد

  یدوجوم تدوصب قیاس دادنتشیوخ
 دی ًایمدد تاموتاای راکم دره «داکدوخ

 .ددرگیم هدادایبد ینیشام شراتفرو

 یگ د زب ناسانش صعزایکی هدیقعب
 باصعاوزغم هلسلس «نسکاج» ناهج

 یوریپ یتاقبط ماظن عونکی ذا شب
 .دن ریگیمهدهمب اد نیریذ تاقبطدوما رتیلاعدرتالاب تاقبطینعی ؛دنکیم

 و داتخم دوخ نیریز تاقبظ « ددرگ الاب تاقبط ریگنماد ییارخ و هعیاض هکیهاگنه

 تکر حدوخبدوخ دن زیم فرح دوخیدوخ دی ًایمدد تاموتانیشام تدوصب ناسن او هدشداک مدره

 .دوشیم ماجنا هدادایب و یدوخبدوخ وا یاههتفگ و اههتشون .اههدنخ و اههب رگ «دنکیم

 اد ءاهیناشیرپناور» دوخ یکشزیناود هصالخ باتک رد یساپسریم شک د مرتحم دنمشناد

 .دوشیم هدرب مان اهنآ زا طقف اجنیادد هک «هدرک میسقت هتسد شش هب

 .لقع لماکلاوز ای نونح ١

 .اهلقع صقن -۲

 .یملح تالالتخا -۳

 . یناود تهب ای یگنک ۴
۱ -_ 6 ۲- L’oligophrenie ۳- Les Perturbations 

F- La confusionmental 
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 ۰نایذه ۾

 . (یناوج نونج ای) ینرفوزیکسا ی
 زفمهب هیرض ندش دداو دتنام .دنداد یوضع تلع رثک | اهزوکیسپ ای «اهیناشیرپ ناور»

 تاعیاض :اهنیماتیو د یئاذغ ياهدويمک ؛اهت وفع ای یگ دزیدد هچ و تیلوفط رد هج + سم

 یهاگ و ؛تسا اهیدامیپ لیبق نیا یلصا تلع نآ ریاطتو لكلا دد طارفا «اهتیمومسم ؛«ی زغم
 لاحرهد .تسایثدا یهاک هک «یناوج نونح یدامیب» دتنام .دشاب هتشاد يوضع تلع نکمم مه

 و تقدد هجوتبلج مزیت ونپیهددداک ساسا ارز .دنتسین هجلاحم لباق مزیتوتپیه اب اهیدامیب نیا
 زا , ددادن دوخ زا یماگآ هجحوچیهب دامیب «اهیناشی ریناورد رد نوح و : تسا دامیب یهاگ آ

 .دش دهاوحن مزیت ونبه هاگحیه دادن ریخد وخ ندوب هدن زاب هدرمزا هدزادت یعالطا دوخ دوو

 .دشاب یوضع یناشی رہن ادر تلع رگ | هک وصخب
 :دوب دوخ هرخ رخ ندب رب لوغشم هک یدامیب

 دسر تاج نوج هداجیب تسد

 تسین (ندشهناوید ای) ندیدد نهریپ نج هداچ

 ندی زب لوغشم هدرک ادیپ یثوقاج یزود , هدوب هتفرشیب یناوج نونج هب التیم یدامیب

 ؟یدیربیم اد تدوخ هرخرخ ارح هک دش لاوئسوازا تسناممدیهاگ ا زادمب ؛دویدوخهرخ رخ

 ۱ ء ؛دوب هداد باوح

 تسا یمستب شضد زوکیسپ دامیب یتقو نیاربانب «داد ماجنا یراک كي یتسیاب هرخالای»

 لفطرس ای «دنکیم هدا اد شیاپای «دنکیم یزاب دوخ یافهدوراب و دنکیم هداب اددوخ مکش هک

 یدامیب نیئح تسا ملسم «دیامنیم هلمحهاگ !دوخان «ناتسودو هداوناخ یلاهاباید دربیم اددوخ

 .دوشمزیتونپیهات دیامنزک رمتم هطقن كيب اد شرکف هکنیاب دسد هچاق .ددادنیهاگ آ هجردچیهب
 دف وشیمن هحلاحم مزیت وئییه قیرط ذأ زوکیسب اب ناشیرب ناود نادامیب نوح نیارباتب

 .دش افتکا یدامیب نیا رصتحم فی رعتب طقف اذل

 مود تحجیم

 دش تسد زا « دیدب نم دوش هک ره

 دش تسم « دمآ دایشه یب هج رگ

 یدامیب ناتساد اب اد «اهیناشیرپیپ» فیرمت دیگامرفب هزاجا : اهیناش رد یب-۲
 :مینک ذاغآ «ادایداب » مناخ «یناشیرپ»

 هلاسکیو تسیب «ادایدای» مانب یرتخد ؛دسب ولیم مزیت وئییهوتا باتک رد «نورک ولیلسل»

 تالیصتیلو «تشاد یهاگشنادیلاع تالیسحت شرهوش .دوب هدرکجاودزا هکدوب لاسکی تدم
 کا ا ) شا اأا ۰!

 ۲ 5ع۳:20ما::ع0زو یساپس ریم رتک د - یکشزپناود هصالخ



۱.۳ 

 و درکیم ینیبمک دوخ ساسحا و دوب لوجخو هدنکفارس هشيمه نیاربانب « دوب یتامدقم رتخد

 یرداددوخ ندشیرتسب زا هج رگ هدوبهدش دیدش دددرسداجد دورمپهجیتت دد ؛تشادن سفنبدامتعا

 یگاهوداد نددوخ اب هج رگ دادیم بادع و هحنکش اد وا زور مامت رد ددد رس نیا یلو ؛درکیم

 زین هداوناض ثاشزپ ....تفریمن نیذآ یلکی دددرس یملد « تفاییم نیکست شدددرس ًاتقوم
 فشک هب قفوم یلو دوب هداد ماجتا مه یبصع یاهتست یئح , هددوآ لمعب یدایز تاشیامزآ

 .یلسل» رتکد هب مناخ رٹخذ نیا ینادرگ رس یتدمذاسپداچانب .دوب دشن یدامیب تلع یساسا
 دددرس هاگ دوخان مناخرتخدنیا .دوشیم هجلاعمد هعجا رم زیتونپیه هگ د نب صصختم «نورک ول
 دوخ دوجو رد از ینیبمک دوخ ساسحا ات دوب هداددا رق شرهوشو هایلوا تبحم بلح هلیسو ار

 .دنکاجیاج
 «یهاگ ادوخاند رد «دننکیم دروخربنوگ ان وگ میاقوو ثدا وحاپ عامتجادددارفآ یتقو

 حیحمتهجزد شزاعت نیارگ | و :دوشیم ع ورش شکمشک «رتربنم» د «دا» د «داهند یب ءاهنآ

 یاهیدامیب داچد تسا نکمم صخشد هدش باختفا حیحصان د باوصان هاد دوشن لح یعامتجا

 تبسف هک یمناخ .دوشیم هدعم مخز راچد «ددادن تسود اد شنز هک یدرم .دوش یناود فلتخم

 یعامتجا یاهتیلامف رد هک یدرم .ددرگیم دردرس و هظفاح فشراجد ,دنکیم تداسصش ره وشب

 هتفکی ؛ دوشیم تیلاعف نودب د ریگ هشوگ و ءدش نامرح و هودنآ و مغ داجد ددوخیم تسکش

 ای«یناشیربیی» یاهیداهیب گگنداکند یاههولج تاییدا و رنه یگ دزپ ناسانتناود دا یخرپ

 .درک میهاوخ تیحص رثشیب دعب تاحفص رد س وصجنیارد هک .تسا «زدون» نامه

 دیدش هجوتم یدودحات الاب یدامیب فیرعت اب : (اهژرون) ای اهیناشب رب یہ فیوعت
 اهیناشب رپیپكيسالك د یملعفیذاعت مینیبب الاحو ؟تسیچ «یناشی ربیپ» یاهیدامییزآ دولننمک

 .دننکیم فی رعت هنوکح اد اهیدامیب لیبق نیا كشزبناود نادنمتناد و ؟تسیج

 مان زدون اپ «یناشیربیب» یکشزینادد تاحالطسا د تافل كگنهرف باتک فیرعتپ اٹب
 دوجود تلىب یناجیه یاهیداگ زاسان تروصب هکتسا مهم ینأود یدامیب هورک ود ذا یکی

 تیصحش لامک مدع و فعضد یناوتان و دوشیم شداع ناسنا كيران دومش رد دشن لح تاعزانم

 ۱ .دداد یساسا شقن لالتخآ زورب رد

 هنشادن ادیناشی رپ ناددای زوکیسپ تدش د تماخو یناشیرپیب ای درون یدامیب هج رگ
 رکفنای رج یلو ؛دهدیمن تسدزا نادنح اد تیمقاد د ایند اب سامت تسا نآبالتیم هک یسخش د

 یشانیناشب رپیپ یدامیب تفگ دوشیم هصالخ دوطبد دژیب بیسآ زدون رد تسا نکمم تواضق و

 دوخكيرات دوش رد هتشابتا یناجیه تاعزانم لح ر ولتنم هب صخش هک تسا یدهج د دح نآ زا

 ندشمقاد رثّوم و ندوب دنمدوس زا هکدوشیم ماجنا یوحنپ ششوک و یمس نیا و .ددوآیم لمعب
 .دنکیسیو شیب یدادا ریغو یطا رفاد وطب یبسانمان تاهجددایو دهاکیمیگ دن ذردیسحش یاهتیلامف

 هک دن وشیم قالطا یناود یاهیدامیب زا هتسدکی هب اهزدون ؛ رگید نیفل وم فیرعتب انب

 ریغ - بیجع ادصخش و دناسریم بیسآ ناسنا یعامشجا تاداع و قالخا و ساسحا د هفطاع هب

 .دیوآيمياب لداعتمان و هن زا ومی ییداع



۱۶۵ 

 ناغیرپ دننکیم تسیز نآ رد هک یاهعماح د مدرم اب اد ناتا یداگ زاس جور اهذدون

 .ثث زأسیم

 ددرگیم شیب تحاد یوداد زک تسا یدرد ارم

 یزیرغ یاوق نامه اب «ددیبیلد نب شکمشک ذا یدامیب نیا «یولکناورد رظف هطقن زا

 یناهج یناوف و یفالخا و یعامتجا لوصا و اهتئس نامه هک «رترب نم» و وسکی زا «نم» 2

 .دی ایم دوج وب دشاب یکید یوسزا جداخ

 ب لکش

 نیشام كيب اد نمد د «دا» د نشام كيب اد «رتربنم» رگ | «دینک هاگن رب وصت نیاب

 .دشابیم ذدون یدامیید صقن اهنآ فداصت و دروخرب «مینک هیبغت رگید

 یشالت «ذدوند تقیقح رد و تسا زرون یلصا هتسح و اهشکشک نیا لوصحبم بارظتا

 .تسا یناود با رطضا نیازآ یگاهد یارب

 و كولس و داتفددد هک یبسانمان تارییفتذا و رعاش ددنکیم شنورد رد هک هجن رب دامیب
 .تسا نارگن دیآیم شیپ دا یعامتجا تابسانم

 ؟درم تاعقوت ملاس یوگخسای و دوخ یلبق تیصخش فرعم هکشیازا ریپ هصاقر و دنمرنه

 .دوشیم درون راجد و دربیم ناوارف جنر تسيل هعماج و

 «یناشیربیب» و «ییناشیرپ ناور» قرف
 عضددد یعیبطد وطب هکیماگنه (۱)«تسین هاگ آو رعاش دداد هک یتالالتخازا دامیب یتقد

 «سکعرب د دنیوگیم «یناشیرپ ناود» ای «زوکیس» !رید یرامیب «تسا هتفرگ دارق یعیبط ریغ
 یدامیپ ذا هکناس امهب دربیم جند اهنآ زا و تسا هاگآ دوخ یاهیتحادان زا دامیپ هکیماگنح
 .دنمانیم «زروند» ای «یناشیرپیپ» ادیرامیب دیوجیم نامیدو دنکیم هلان هیرلاتاذ اثم یمسچ

 ۱۳ ميدو نايم ااف ایس اس ا لک
 يساپسررهع رشک د یکشزپن ادد باتک زا ١



۱۶۶ 

 هکنتروصرد ؛ دیوجیم درد نامند د هنکیم هعجارم ناکشزپ هب دوخ «ناشیربیی» دامیپ

 یارب دنک هعجارم دوخ مه رگ | و دننکیم تیاده كشزپ رشحمب شناسک اد «ناشیرپ ناور»

 وای هک تسا یدومت یاهبیسآ نامید د یضرف نانمشد زا تیاکش یارب هکلب ؛تسین درد حرش

 .دناهدروآ دراو

 «زوکیسی» د تیصخش ورملق رد تسا یفارحنا «ذرون» یگید (۱) دنمشن اد فی رش انب

 شی دامیب یابب اب و هدش زاغا كدوک یک هنز هچخیراټ اب «زرون» . دوش ورملقدد تسا یفاکش

 .دیایم دیدب هشذاع تدوصب «ذوکیس» ؛دوریم

 لامریآد» یداعریغ تلاحب «لامررث» یداع تلاح زا عاطقنایب دادئما م وئخی «زر ون »

 عاطقنا عرص دد الثم یداع تلاح دارمتسا و دادتما دد تسا یعاطقنا زوکیسپ هکیلاحدد تسا
 ناهجزا و هنکیم ادج هتشذگ تلاحزا ادوا قیمع لادوگ د نئام و هدهآ دیدی دامی یداع تلاحرد

 .دهدیم قوس دوخ زا قلطم تبیغو یربخیب و یدوخیب ناهحهب یداع

 :ینب رفآ رنه رظنزا زدون و زوکبسپ
 ندز دباب یگناوسید دد تس ندش دياب یمه لهاح درخ نیز
 ار شیوخ مزاس هناوید نیا زا دعب ار شیدنا رود لقمع مدومزآ

 :دنداد قرف دایسب مهاب ینیرفآ رنه رطت ذا یدامیپ هتسد ود نیا «(۲)هلودناژ» هدیقعپ

 غوبن «دننیرفآ یورین دناوتیم «ذدوث» هکیلاح رد هنیرفآیمن عیدب و ون زیچ چیه «ذوکیسپ»

 ۱ .دیآ امشب ره و

 ۱ یدامیب نیا همهزا لبق یلو . دراد دوجو یثاریم دادعتسا عونکی درون ره هاشنم رد

 رد شواکش دارم هک زیلاناکیسب و دوشیم طوبرم دامیب یکدوک نادود هدش شومآ رف هچتخیزات هب
 رد ؛ تسا دوش نشود هزوح هب نآ «نیجیب تایوتحم لافتنا و دوعش هاگ ادوخان نادیم

 .دداد هدهعب یمهمدایسب لر :نآ یاوادم و ژرون للع ندناسانش

 یاهتسیلاناکیسپذا یکی .دنکیم راکشآ اد ندوند رثه نایم یناهنتابسانم «زیلاناکیسی»

 نارعاش و نادنمرثه یفارگ ویب و هعلاطمب یرمع هک (۳)«لکتسا رثکد» دیورف بتکم ییاعشقا
 وا «دیقب و تسا هدومن فشک اد «زرون» زداب یاههناشن نانآ زا یریثک ورگ رد هدنادنگ

 .دهدیم لیکشت اد نادنمرثه «زودوند یلصا هتسح ساره و بارطخا

 لاسنهک نادنمدرخ نمحثا رد هک «هتوگ د یناوح نارود راثآ رد یت «لکتسا» رشک د

 هیجوت كيبكي اد با رطضآ «ذدون» نیا یمطق مگالع « دوب هتفای ناشن ناور تمالس نامه

 نیا « تسا جداخ یایند و زا رغ نایم داکیپ هدیئاذ بارطضا «لکتسا» رتک د هدیفعب

۲- Jean Delay 
۳*۰ Dr, Steckel 



۱۷ 

 زا نارگیدزا شیب نارعاشو نادنمرنه یلو ءدداد دوجد یاهدئز ناسا ره نادود دد بارطخا

 .دن بیم جنر نآ

 نی ضا غ وبن یارھد بارطضازاهک یدنمرنه .تساینب :فآونو ع ادب امزالطرش با رطضا

 شالت .دنیرفایب قالخ و كانغورف و یرنه رثا هک دوب دهاوخن دداقو یلاخ شتسد دشاب مدرحم
 .تسا با رطضاذا یئاهد یارب عادبا د ینیرفآ ون دد دنمرتح یمقاو

 دشاب لکشم شیگدند وت قشعیب دشاب لد یاهدد هک ره نیس رد

 شاب لقاع هک دوب یسک هناوید تهرگ رد هرگ ریجنز وج فلذ اب

 :اهین اشب رب ین میسقن
 ؛دن وشیم میسفت هتسدداهج هب اهزدوت ای اهیناشی رپ ی



۱ #۸ 

 و یمیمستیب «یمسج یگتسخ - یحود یگتسح «محأرم داکفاب دوهشم :ینتساکیس -۱

 مرش و ییدرمک ؛اهیدامیپ زا سرت د هننکیم دوهظ فلتخم لاکشا تحت هک یک درسفا یاهنارحب

 .هریغد ندش سملذا سرت و ساره د سرت .یطارفا

 یاهیدامیب اب هیاشم یوضع ريغ تالاادخا ا7 هداسیریذب نفت تروسب ۰ یرتسیه ۲

 .هاضعا ریاس د اهاپ ,دزاب .تسد تلع نودب یاهددد ؛دوشیم هدید یهاگ یوضع

 .اهیقلخدب « ندوب یعامتجا ریغ ءاهیرهمیب لیبق زا :اهذدون رگید ساخ تالاح ۳

 یاهک وشاب تافداصت زاسپ فلتخم مشالع ,طیحم اب دوخ نتخاس گنهامه رد ییانأوت مدع

 .دشاییم زین دامیب دوخ مولعم هک تسا یعیبطریغ تیلاعف نامجرت هک یتالالتخا مامتد یناجیه

 اهنآ زا الماک دامب هک دوشیم هدید یهباشم شراوع یضعب اهیناشیرپیم درم دد ۴

 ذدوننیاو ددادرارق دوشیم ادیب یفطاع تالالتخا زادك یفنک او تالالتخا هیاپ ربو تسین ءاگ

 ۱ . تسا یقلح

 یلد درک فیرعتو درب مان كيب كي اد «اهبناشی رب یب» ذا یدایز دایسب دادعت ناوتیم

 یداددوخ اهن آف یرامتو شدامشزآ اذل ؛تساهدنتک هئو یدورضریغ باتک نیادد داکنیا نوح

 اهن ًابمدرمرثک |ینیشام یگ دنذ تلعب هناذود هک «یناشیرب یب»یاهیدامیب ذا یدادعتلاحو .دوشیم

 .دن وشیم فی تد ناییاجنیارد دنتسع اتبع

 یشاهیدامیب .دنوشیم نایبد حیرشت دعبپ هحفص نیا ذا هک «یناشیرپیپ» یاهیدامیب

 .تسا هدرک هجلاعم مزیتوئییه قیرط زا اد اهنآ «تلیناود رتک د هک دنتسح

 موس تخحبم

 دناهدش هجلاعم مزیت ونپیه هلیسوب هکیکاهيناشب رپ یپ

 مزیتونپیه هلیسوب با رطضا 9 ینا رگذ هجلاعم -۱
 همح رت «تلیناو» رم د هئشون مزیتوتییه دارسا بانک زا .دوشیم هتشو ریز دد هچنآ

 .تسا هدشش

 نامزاس رضا لاحرد :دس وئیم دوخ باتک ۰ هدجحیسو متشه لصفدد تلپ ناو شک د

 دامیب ذاولمم زین یحارج یاهشخبد ؛تسا هتقرگ دارق دیدش راشف تحت رتک دو ناتسدامیبد

 ینارگن» یدامیب هگدزب نآرحب نیا یلصا لماع مظعا شخب هکنیا ستبلاجو رتبیجع .تسا
 -یپ نامه ای نوگ ان وگ یاهیدامیب ماسقاد عاونا ثعاب دوخ یدوخب هک «تسا «پا رطخا و
 .تسأ هدش اهیناشپ رب



۱۶۹ 

 2۳ یر
 پس ۱ ات
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 تساههرهلد ریسا زورمارش : بارطضا نرق -۱۸۹لگش

 باستحا وربص تسانامح ر فطل باتشو لیجعت تساناطیش رگم

 یاهب آو وراد هکشب اهن ویلیم فصن ذا شیب .هکتسشیا الاب قیاقح زا رتدوآ تریح مهزابو

 تلع ارییز ,تسا ددومییو دئاذ ,هدش هتخید ناتسلگنفا تلم قلح هب لاس ضرعدد هک ینیگند

 قیرطذا طقف هکلپ .دناهتشادنوزاد هب جایتحا هک هدوب «ینارگنو بارطضا» طقف اهیدامیبیلصا

 هک هدوب اهن آ ینیقلترثا یارب طقف هدش فرصم هدوهیب یاهودادو دن |هدوب هجلامملباق مزیت ونپیه

 .تسا هدنام هجیتت یی مهن آ
 هتفگ و هدش لسوتم مدرمب « ناتسلگنا تشادهب ترازو یمسر تاماقم زا یکی ًاریخا

 زا یمسد ماقم نیا و دیئامرفب یداددوخ اهرتکد ددومیب تقو نتفرگ ذا تسا دنمشها رخ هک

 یارگنو فسأتداهظا ودادنددوخو تب رش یاههشیش ندیشون هب ناتسلگنا مدرم فوخم تاداع

 .تساهدرک



۱۷۰ 

 هخسن (۲۰۲۰۰۰۰۰۰)نویلم ۲۰۲ ًاقیقد ۱۹۵۹ لاسدد هک دهدیم ناشن هلصاح دامآ
 یارب ًابیرقت ناتسلگنا تیعمج نویلیم ۴۵ تبسنهبد «تسا هدش زیوجت یسیلکفا نادامیب یارب
 (۲۱۸۰۰ ۰۰۰۰ هی هدش دای مقر ۹۶ ۰ ددو تسا هدشز ی وجت هخسن داهچ هجب دز و درمرفن ره

 .دشابیمت | زن آ ولفن آ تبارسو ع ویش نامز هدشزیوجتیاههحسن لماش مافدانیا هتبلا .تساهدیسر

 ۱ ناربارد وراد دايز ریوحت ۲

 هدامشذااد تقیفحنیاد ,دننکیم زیوجت وراد دايز ناکشزپ مه ناریا دوشک رد هنافسأأتم

 :مینکيم لقن ۱۳۵۰ هامید ٩ هینشجنپ ناهیک همانزود ۸۵۳۹

 دننکیم زب وجت داب ز وراد ناربا ناکشزپ

 ریذو یلقهاش رهح ونم رثکد توعدب هک یودوش یدادهب ریذو یکسفورتپ نسیمداکآ

 كرت وکسم دصقمب اد نارهت ناریادد فقوت زود + زاسپ زورما دوب هدمآ ناریاب یدادهب

 تالا وئسهب و درک تک رشیتاعوبطم هبحاصم كيدد ناریا كرتزالبق یوروش یدادهب ریذو .تفگ

 ۱ .داد خساپ ناداگن ربخ

 وراد داب ز زب وجت
 دایز وراد ایند قطانم رتشیب دننام ناکشزپ امش دوشک رد :دوزفا یوروش یدادهب ریزو

 امش ناکشزپ هب مهاوخیم مداد بط هنیمز رد هک یاهلاس لهج هب رجتاب نم و دننکیم زیوجت
 نیعم ضارما دداوم رد دیاب طقف وراد | ریز .دننکن هدافتسا دایز اهوراد نیاذا هک متک هیصوت

 ۱ . تسین دیفم وراد ؛ملاس ناسنا یاربو دریک دارق هدافتسا دنوم

 ندروخ هب تددابم ,كشزی زیوجت نودب و هنا ,سدوخ دا رفا هک منک یم داهنشیپ ننچمه

 .دننکن وراد

۳ 8 

 رد .درک كرت ار ناربا هزور ٩ رادید كي زایب یوروش یرادهب رب زو یکسشفورتپ نیسیمداکا زورما ۶ لعش
 رتک د پچ .تسا رو زا .تسا هدش هتف رگ داب آ رهم ها دو رف رد یوروش یرادهب رب زو تمي زع زا لبق هک اللاب سعع
 فیقوری و یوروش ریهامجداحت | یرادهب ری زو یکشفورتپ روسفورپ .مج رتم نا ريا یرادهب رب زد یلقهاش رهچ وس
 .دن وشیمهدب د نا ريارد کوروش ریفس
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 ینخس مینادب ینیشامو یتعنص تازرابمذایثان اد مدرم بارطضاد ینارکن .یجیگ رگا
 ` نوصم مدرم زا یاهقبط چیه ناتسلکن ادد یلاوحاو ماضواو طیا رش نینحرد «میاهتفگن فازگب

 .دنشابیم«یناودبا رطضاهداجد همه هنیباکیادزوات هتفرگ سوی وتاهدنناد ذا .تسیف با رطضازا

 هک ,تسین یکش یلد «دناهتشاد دوجو هشیمح یناود تابارطضا هک تفگ ناوتیم هچ رگ
 هداعل اقوف اد یناود تابارطضا تاعامتجا ینونک طیارش سوق د ششک د داشفزا هلصاحجیاتت

 .دشابيممتسيب ترق یاهددوآ هد زا ینادد تابارطضا هک تفگ ناوتیم ترجهب و ثسا هدوزفا

 یاهیشوخان ثعاب «یناود تابارطضا» نیمه دید میهاوخ ادیب هک یدوطب هنافسأتم

 رتمک یمسج یاهیدامیب داجیا رد یرکف رصنع شقن رخاوا نیمهات هک دن وشیم یمسج و یوضع

 ,د ون هدش هتخانشد فشک

 دزاد رپب فلتخمراک اههد ماجن اه دحا ونآ رد یتس اب هک متسیب نرق رش هراچیب :یتیشامیگ دن ز -141 لکش

 .دوشیم هداد دامیب تسدب وداد یدادقم اب تبرش هشیش كی هک .تسا یراح نیارب تداع

 » یئایمیش داوم ریاسای «نگند یاهبآ» نیا تاقدا بلغا هک "تسا هاگآ ییوخب یرتکد ره
 .دنتسه تیصاخیبو رثا یی یئاهرهوج الماک یگدداد

 ا هد نیا «وراد هلیس وب ید وبهد نقلت» ی رس رس یاهشدن لیبق نیا هحسن لاح رھب

 رت دب دامیب عضد تب رش یاههشیش ندیشون ابو تسا هدش تیبثت رتشیب نادامیب یبصع یشوخان هک
 .تسا هدش
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 تلم ربهد و نامرهق اددوخ هک یسایس لاجد زا هدع نآ :دیوگیم تلی ناو رثکد
 ردو دنهدیم دارق ناتسلگنا یلم بط دازآ بط یانیمرب اد دوخ یاهداعشو هتت ادیم ناتسلگنا

 رتهب دن زیریم ورف دوخ نادادفرطو نایماح قلح هب اد نیگند یاهب آ زا یرطب اهن ویلیم هجیتف

 .دنیامرفب یهجوت لب زین یساساد یملع تاکن نیاب تسا

 با رطضا کدامیب مئالعو دوهظ ۳
 .تسا هدشیمهبم یتحادان داجد یلیلد هز وگ چیه نودب هک هدنکیم سح دامیب ءادنبارد

 تالبح دامیب جیددتبیل و ؛دنتسن راکشآ و محازم نادنح یناود یاهینحادان .دیل وا لحا رمرد

 .تساهلش هد سفادمشخدوز هک دنکیم سامخا جی ددنب .دنکیم سح رنشیب ار یناود مود ڭاندرد

 .جنشت د شزرل ؛دددرس «بلق شپت ریظن «یناود بارطضا» یمسج شداوع دعب یهنج
 .ددرگیمرهاظ یاهناثم ۳ یتسوب «یسفنت تالالتخا «ندرک قرع

 تردق مدع د هلظفاح فعض .دنکیم نیگمغ اد رامیب و دراد دوحو هشیمه الومعم ییاوخیپ

 دناوتن دامیب هک دوشیم ثعابد درو ایم دوجوب اد یرتگ دزب تالکشم شیپ ذاشیب رکف زک رمت

 لماوع ینالصع ششک و داشف و تالضع ند رک لش یگاناوت مدع .دهد ماجتا اد دوخ هنازور راک

 .دنشابیم نادامیب تاباکشو یتحاران تایحوم زا یرگید

 ؛تسیچ یناوز تابا رطضا للع-۴

 تستمکح دداق هج نیو بد اب تسانغتسا هج نیا

 تسین هآ لاجم و تسه ناهن مخز همه نياک

 د هصخو مغ ینارگن ثعاب هک لاوحا و عاضواد طئارش زا یخ رباب شیبو مک سک ره

 داجیا هک تسا یلماوسع نآ زا یکی سرت .دنداد یگانشآ هنوشیف یناود تابارطضا هرضخالاب
 هتشادن یگ دنذ دد یزیچ زا یسرت هنوگچیه هکیناسک هنتسه مک یلیخ .دیامنیم «بارطضا»

 ذآ سرت یل وب ین ذا سرت :قشع زاسرت :تیقفوم مدعو تسکش زاسرت «هدئیآ زاسرت .دنشاب

 دارفا یضی رم زا سرت ,هداوناخ نداد تسدزا سرت .تایفارطا هنادرمناوحان تباقر و تداسح

 .دداد دوجو ساخشا رد اهنآ زا یاتدنجاپ كی شیبو مک هک رگید یاهسرت یدایسب و ؛هداوناخ

 تودیو مادم دابز تمحزو راک دن وشیم هعغو مع شعار هک دنتسد یرگید لماوغ سرت رب هدزلع

 دعو یگ دنذیایهاد ود رس وپ ندرک ر یگ «حیرفتو شدرگ نتشادن بیت رت و من نودبو همان رب

 هزدایم و گنج ,دیامن باختنا دیاسب اد هاد مادک هرخالاب هک میمصت نتفرگ یارب یئاناوت

 لماوعو اهنیا هک یگدنذ دب تاقاقتاای اهیدایبدب هدادا و راک طیحمدد اب هداوناخ دارفااب یرکف

 و مغ تلع یدناوسم نینجرد دن وشیم هیلوا هصغو مغ ینارگن بجوم لیبقتیا زا یرگید دایسب

 هشید مک مک و هنایقخم اهسرتو اهینا رگن نیا یلو «تسا راکشآ و مولمم مادتبادد ی رتایو هصغ
 رد یعوبطمان تالاح و تاساسحا یدنچ زاسپد .دنوشیم یگدزسبو هنبابیم شرتسگ .دنن اودیم
 هجیتندد و دنادیمن زین ارنآ تلعف دربیم جند یئاود بارطضا زا دامیب .ددرگیم رهاظ سحش

 لاوئس یتقو «مداد یمهبم سرت و متحادان نم» : هکددادیم داهظا و دنکیم یگ دنامدد یاسحا
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 تاشیامذآ و تاقیحت یو «ېت ادیمف نم د :دی وگیم «؟تسیجامشیتحادان و سرت تلع» :هک دوشم

 یرکف هاگ دوخان تاکیرحتو تاذرابم یرس كي «یناود تای ارطضا» تلع هک دنعدیم ناهن
 سرت اهنآ ءاهظاد ذورب زا ابو دنک لصفد لح اداهنآ هتسناوتن دامیب هک دشابیم دامیب نورد رد

 .تسا هدز «سیاو» رتیملع تداببو ,هدناشنورف اد تاکیرحت نیا اذل ءهتشاد تشحو و

 دهدیم تاشن اد «یناور با رطضا>هعسوت و داجیا ز رط رب وصت نیا

SS حس 

  SSRر
 راتف داجبا داضتم رکفود ددوخ رب

 دج امنیم ۷۳

 هوخیم يمسج یتحارا ثعاب رافد شاک

 دب رگیم یمسج رتشیب یتحاران ثعاب سرت

 يلب نا ورتګ د «م زی ولپیه را رسا> ياتک زا سابتقا -1۹۲ لکش

 داک شیپ نادرهریش توج وش زاب دادب یلفط زا تسد یسرتدخچ

 دوطنیا ادینادد تابارطضا .تلع مدوخ یملع هب رجت قبط نم» :دب وگیم تلیتاو شک د
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 و یعامتجا تیمسد ود ای میمصتدد ؛مینک هیبشت كيتسال هک كي هب اد زغم رگ | هک ءمنکیم نایب

 زغم رگ | نیاربانب .دنکیم داشفد ششک هیلوت تهجود زا ,رگیدکی فلاخم رکفو زرطود ای
 زا هلصاح داشق .دریگ دارق فلاخم میمستود ابی رکف ذرطود داشف تحت كيتسال یاهمطق دنتام

 .دوشیم رهاظ یمسج یاهیدامیب هحیتن ددو دیامنیم لتخم اد راکدوسخ باصعا هاگتسد شفهک نیا

 شزرل ۰ سفن گنت « بلقشبط ربطت یمسج یاهیتحادانلیبقنیا (دینک اشامت اد ۱۸۸ لکش)
 هطوب رم وضع ندش تحاداف رتشیب ثعاسب ًاددجم سرت نیاد .دیامنیم سرت داجیا ندرک قرع
 و نس رتیم یمسج یتحادان شیادییذآ دامی .دوشیم دارقرب لسلسترود كب هحیتن رد .دنر گیم

 .دیامنیمشومارف اد یتحادان نیایلصا تلع هجیتن ردو ددرگیم هطوب رم وضع هجوم شرکف مامت

 نیا یگنوگج ات تسا مزال ندرک. یواکناود اهلاس هک تسنیارب ناداکناود رثک | ہدیقع

 ششک و ضداعت نیا ندزک ادیپ «تلپناو» نم تایبرجت قبط یلو دوش فشک قیمع یرکف داضت
 .تسا هداس دایسب یودح ات سکسب هکلب ؛ تسیف لکشم نادنج مزیت وتییه قیرطذا داشتم داکفآ

 مزیت ولسه هدایرد یرتقیمع د شلماک تاعالطا كشزبناود اید واکناود ,هکنیارب طورشم

 «یهاگ ادوخان» قیمع ندرک یسداو د یفالوط یواکت ادردب یحایتحا تدوصتیادد .دشاب هتشاد

 ود ای كی دد دنیبیم هکنیازذا دش دهاوخ بحبتم شدوح دامیب زونییه هسلح ود یکی اپ .ددادن

 .ددو ایم دایب تلوهسب هدش شیدامیب ثعاب هک اد یتایئزج هیلک زونپیه هسلج

 .دن اهدشهجل اعم مزیت وئیپه هلیسوب هک دوشیم نایب یناود تابارطشاذآ یئاههنومن ریز رد

 :مزی ونپیط هلیسوب یباوخیب هجل اع۵
 ییاوخیب و با رطضا ثعاب رهوشردام
 داددنایلاس ریذیان جالع یباوخیزا هک هدوب یاهدرک جاودزا هزاتناوج «نوداپد مناخ

 هناوید تسا كيدزن اهبش ییاوحیب تدش زا هک درکیم داهظا مناخ نیا . درکیم تیاکش دوخ

 . هئامداد داپ یدایز روآ باوخ ياهس رقمه اهرٽک د و تسیج هک دنادیمن مه ارتآ تلعو دوش

 تلعدامیب اب هات وک هپحاصم كي .تسا هدرکن ادوا ییاوخیب هجلامعو تا هدوب هدیافیب همه هک

 زا تدشب هک دند رکيم یگ دنذ اج كی دد شرهوشددام اب «ندراب» مناخ درک فدک اد یدامیپ
 ره وشددام اب یگ دن زب دداق دن وجها هک درکیمرکف «ثوداید» مناح :تشاد ترثتشره وشددامذا

 .دشيم میمصت نیا منامیرگید فلاخم رکف كی یلو . دنک دارف هناخ زا دباب ًادابجا و تسیف

 یگ دنذد شرهوف ًادابجا هلک ك رق اد هناخ نیا رگا هکدوب نیاذا تدابع فلاخم رکف نآ و
 یک دنذ شرهوشددام اب هناخ نآ دد دوب دداق هن نیاریانپ «داد دهاوخ تسد زا اد شیگوشانز

 و «یناود با رطضا» ثعاب داضتم میمست ود و رکفدد نب | «دنک كرت اد هثاخ دوب ددافهن و دنک

 دوپ هدرک اد یرتشیب سرت داجیا دوخ هبونهب یباوخیپ نياو دوب هدش یباوخیب ثعاب هجیتن دد
 یناطیش لسلست دود كي هجیتن دد .دومنیم یرتشیب ییاوخیبو بارطضا داجیا د سرت داجیا و
 .دناشکیم نونج یوسب اد «نوداب» مئاح زورپزود هک دوبهدمآ دوجوب

 هشنیقلت ېو هب مزیتوئییه هسلح هنحرد و .دش حی رشت «نوداب» مناخ یارب یدامیب تلع
 رهوش ردام اب هک دش نیتلت واب ءدزاس گنهآ مهد ماگمه اد دوخ یگ دنز تسقاو اب دنا وتب هک
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 رهوشاب تبحص هجیتن ددًافداصت «ددرگ یتحادان داحدایو دتفایب دا رف رکش هکنیانودب دذاسب دوخ

 یگ دنذ هک ت فرگ میمصت «نوداب» مناخ رهوش هکنبا نآ و دش ادیپ یرتهب لح هاد مناخ نیا

 .دزاس ادج اد شردام

E 

e 
e A Di 

 تسا وپ اکل ردو هدوب راشف تحق رد هتسویب رصاعمرش :باصعا یگ دیشک 1۹۳ لکش

 :مزیت ونپیعاب سفن گنت هجلاعم -۶

 .دشکبار شداماد تسا وخیم ردام نیا

 صوصخیدامیب نیا ,دوبهدش سفن گنت راچد دوب لاسهد هکیاهداتفااج نز «رگ داپ» وناب

 درکیم تشحو شدوخ مضوزا «رگ راپر مناخ دشيم یتحادانذاچد رتشیب ندیباوخماگنه ؛بش

 ؛دوبهتسناوتن یلومعم تاحلاعم هیلک دیدرکیم ید سفن گنت تدش ثعاب تشحو و سرت نيمه د

 ذا «رگ دابد وناب .درک نشود ار با رطضا تلع تل وهسد هات وک هیحاصم كی . دنک هجلاعم اريد

 مناخ اذل دوب هدرک هیبنت تدشب اد شرتخد اریذ .دوب هدرکادیپ یدیدش شجند شداماد داتفد
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 داضتمرکفدد نیا «دوبنیلمع نینحهب دداق هئبلا .دشکب ادشداماد هک دوپ هتفرگ میمصت «رگ داید

 ار راکدوخ باصعا هاگتسد هکدوب هدومن یبصع شفک د دامف داجیا نانچنآ مناخ نیا رغم رد

 یرثشيبداشف سفن کنت زا یرتو دوب هدش یفنگنتداحد هجیلتدد و دوب هدرک لزاتخا راچد

 ,دوزفایم سفن گنت تدشب راک دوخ باصعا هحیتن دد ؛درکیم درادراک دوخ باصعا هاگتسدیوز ار

 سفن كگنت دح وتم طتف « رگ راپ» وناب رکف نوح .دوب هداتفا ناب رج یتاطیش لسلس دود نامهو

 دوب هدرک شوما رف اد بارطضا یلصا تلع اذل دوب هتفایرزک رمت سفن گنت یودرب و دوب هدش

 مناختسن اوت مزیت ولبیه هسلجدنح دوش نشود یدامیب تلع هک .دش بج وم هداس لاوئسدنج یلو

 زامهشپاصعاداشفو ششک .دیامن تحارتسا یبوخب تسناوت هک یوحنب «دنکهجلاعم اد« رگ داب»
 .دش دی دو ات د وحجم كاندرد تالمح ریاس د سفن گشت هیئت دد تقر نیب

 :مزیت ونپیه هلیسوب درد رس هجل اعم -۷
 ؟دودب دددرس ثعاد تسا نکمم رظوش رها وخ هن وګچ

 اب هارمه هک دوب اهلاس دردرس نیا هدرکیم تیاکش دیدش دددرس ذا ؛تریلات» مناخ

 دشیم عدرش یماگنهصوصخب دددرس تالمح دوبهد رک خلت یورب ادیگ دنذیکانددد تاساسحا
 رهاوخ داتفد زا «تربلاق» مناخ هک داد نامن هیلوا تاقیقحت ؛ دورب اهنت یئاح تساوخیم هک

 ماگته هکنیا هبهذآ رتدب د .تساهدیجن دیتخسپ دنک یک هن راچکیرد وااب دوب دوېجم هک شرهوش

 دهدیهحی> رت هک درک داهظامن اخنیا .درک مشرهآ وخ زا یردادفرطشرهوش هشیمه عازنو ثحب

 داکنیابدداق اذل .دداد تسود اد شرهوشرگید فرطذا یلو .دنک كرت دشیمه یارب ادهناخ نیا

 راک دوخ باصغا هاگتسد هجیتن دد و هدش شزنمدد داشفو شذک بج وم رکفود شداعتنیا «تسیث

 دردرسزا سرت دوبهددوآ ناغمراب دددرس مناخنیا یاریداکدوخ باسعا هاگتسدد هدومن لثخم

 نامه هجیتن رد رتشیپ دددرس ثعاب رتدایز یبصع داشف د هدش رتدایز یبصع داشف ثعاب یمئاد

 نک ستمدردرس یاددرب شرکف مناخ موس رم هدعاق قبطو .دوب هدشزآ رگ رب یناطیش لسلستو دود

 مناخهب مزیتونپیه هسلج دنچ هرخالاب هکنیا ات .دوب هدرک شومارف اد یدامیب یلصا تلعو هدش
 تسایسهدالعبو «دورب نیذا شدردرس .دنک ظفح اددوخ شمادآ دناونب هک درک كمك «تربلات»
 ایدوطح هکدش هداد ددجم شزومآ د .دیامن ذاختا شرهوشرهاوخ اب راتفر رد اد یرتهنالقاع
 .دناس گکنهآ مه اردوخ یگ دنذ تیعقاو

 مزیت ونپیه هلیسوب لکل اب دایتعا كرت ۸
 دوب هدش یلکلا شن ذردام تسد زا كب رف» یاقآ

 لاس دنح و ,درادرب لکلا ندیشون زا تسد تسین دداق هک درکیم تیاکش «كي رق» یاقآ

 اد شیعامتجا تیمقومو لغش هک دسرتیم و دشوئیم رتدایز زورب زود و هدش لکلاب داتعم هک تسا

 ۱ .دهدب تسدزآ

 داتعملکلاب ارج ؟تسیج ندیشون همهنیا تلع هنادیمن هک درکیم داهظا «كيرف» یاقآ

 .تسا هدش



۱۷۷ 

 شنذ ددام و .دنکیم یگ دنذ اجکیدد شنذ دام اب هک داد ناشن دامیپ اب هیلوا هبحاسم

 و رطاخب انب ها و«دنکیم دنلورف دنکیم داقتنا ًامئاد شنز ددام .تسین لمحت لباق یو یارب
 زاسپ «تشاد داهلنا كيرف یاقآ .دیامنیم توکس نذددام یاهدنلورغ رباربدد شنز شهاوخ
 یدوزب ءهدش مشح دوز هک دومن صاسا ندرک یگ هنز شن ذدداماب درک عورش هک یهاتوک تدم

 ساسحا یماک هک تفگ یتحار و یدازآ اب و .دیامثیم شاهطاحا یمولعماندرد و دوشیم ینابسع

 یاههدقعو .دنک هیلحت اردوخ یاهیتحادانو دن زبدایرف شنزردامرسربدزادجایتحا هک «هدرکیم

 نیا و داضتم رکفود نیا تسا هدرکیمن اد داکنیا شن زب دایز هفالع تلعب یلو د یاهگی اددوخ

 نیا زا تاحت و یتحاد یارب د .دومنیم اد یاهظحالم لباق داشف د ششک داجیا ی زغم شدامت

 ددام رتشیب داقتنا و هنلورغ بجوم دوخ هبونب لکلا ندیشون د .درییم هانپ لکلا هب یتحاراز
 :هک بیت رتنیدب دوب هدش دارقرب یناطیش لسلست و دود نامه بیترت نیدب دشیم نز

 ۲ . دشيم داشق د ششک ثعاب فلاخم و داشتم رکف ود

 داشفو ششک ثعاب هدایود لکلا ندیشونزا سرت «دشيملکلا ندیشون ثعاب داشفو شک

 .دشیم لكلا ذا سرتو لكلا نثدیشون ثعاب هدابود یبصع داشفو شک

 . رخآ ات .. .دشيم یبصع راشفو ششک ثعاب هدابود لکلا ندیشون

 .دوزفایم عاضوآ تلاخد و دیدشت هب نزردام هنلورغ مه یهاگ و

 یوی هدالعب هدیشکلکلا زا تسد . دش «كيرف» یاقآ تاجن هتشرف مزیت ونپیه ءرخالاب
 ..دن امبانتعایبو هحوتیب نزددام ياهدنل ورغهب تبسند .دنک لوبق ادیگ دنز تیقأد هک نشنْملت

 چیه رگید منذددام یاهدنل و رغم زی وئپیه رٹ ادد هک تشونیاهماندب ءامدنح «كي رفیاقآد

 .تسا«دبند رب ناکدرگ نوجدنمکددرب دایاهدنل هرغرثا ددادن نمدی رثا

 ؟تسا هجلاعم لباق مزیت ونپیه اب ماکز ایآ -
 زور ,دوب یناود بارطضآرثا و داجیا ذرطزا هت ومن دج ؛الای رد هدش رکذ دادیور دنج

 قیفحت لاسداهحزا سپ ًاریخا .دوشیم هتخانش و فشک رتشیب ندب یودرپ کف ذوقنو رثا ذورپ

 :هک هداد شرا رگ ناتسلگنا یکشزپ نمجنا

 نمزم م6ذ تاقوا رثکا ؛دریگیم همشجرس شزفم زا تقیتح رد دامیب یوضع درد تلع

 .دشاب یبسع ای یفطاع یاهداشف هب طوب رم تس نکمم
 . تفرگ دارق یسدرب و شیامزآ دروم مک ز هب التیم داسیب ۱۰۵ لاس داهج هلصاف دد

 دصدد۷۹ دن اهتشادن یمسج للغ اهماکذ نیا هک داد ناشن یکیا هعشا و یسانششرم تاشیامذآ

 عاضفا و طیحم یسدرب هدوب یناود بارطضا تلعب هیقب دصرد ۲۱ و دنتشاد یبسع للع اهماکذ
 یناگمهو یمومع هبنج شجند و یتاوتان و زجع هکدادیم ناشتدامیب ۱۰*ا یگدنز لاوحا د
 .تسا هتشاچ



۱۷۸ 

 داجیا رد دح هج ات «یناود تابارطضا» هک ۰ هنهدیم ناشن اهیسدرب و تاشیامذآ نیا

 حیرس شود كی ناونعب مزیتونپیه مينيپیم هکیدوطب و .دنتسه شوم یمسج فلتخم یاهیدامیب

 .دوریم داکب شارما لیبق نیا تاجلاعم یارب سوم و
 ياهيسناش دیای ,رقف .لیبقزا اد اهیتحادان و اهیتخبدب للع .دناوتیمن هتبلا مزیتوئییه

 تالکشماب هک دزاس دداق اد مدرم دناوتبم یلو :دربب نیب زا | رنآ ریاظت و یناهجیاهگنح «یدزف

 اهن آ ربلاوحا و عاضوا ندوب ققاوم تروصددو .دنوشوربود یگ دنذ یاهیتخیدب و اهیداتفرگ و
 تب شو ودادفرتکد یوسب اداهنآ و هدرک با رطضاداجد ادمدرمیگ هنذ یاهیداتف رگ «دن وشقئاق

 لسوتمزا اد اهن آد هدرب الاب ادیگ دنذ رد ناگ د ننک هزدایم هيحور دن أ وتيم مزیت ونییه «دن اشکیم

 .دراد ناما رد و ظوفحم تب رش و هدادب ندش

 نددوخ اب د دنیامنیم هعجا رم یمومع ناکشزپ هب تسحن یبسع تادامیب رضاح لاح رد

 -رخآ و .دنیامنیم تیبثت بثت د میکحت اد دوخ یناود تایارطضا یوقم یاهتپ رش ندیشون و وراد

 فرطب دیمآ نیرخآ د : هاگهانپ نیرخآ ناونب .دنتفرگن هجیتن اهلاس د اههامذا سپ یتقورس
 .دن وشیم داپسهد مزیت وتپیه

 س ینعی هناهدش مزیتوئییه هج وتم یناهح كشزبن ادد نادنمشناد هک تسیت یدايز تدم

 فرطب ًاددحم و هدش دیمون یداگناور زا یللب ناشزبن اود زا یاهدع مود یناهح گنج زا

 ناوجایودا و کیرما یاهدوشک رد اهات ملعنیا تنگ ناوئیم نیا ربانی هناهدشهجوتم مزیئوئپیه
 یتحذونه نیارباب .دنادنگیم اددوخ یک داوخ ریش نارود هک تسا یک دوک زوله هکلب ؛تسیف

 .دن دادن ین ادنح یگانشآ مزیئوئیپه اب زین مد رمو یمومع ناکشزپ

 نا ریادد یلواقیرطب دنادنگیماد یاهلحرم نینج یقرثم یاهدوشک رد مزیتوئیبه یتفو
 هعلاطمد صصخت ملعنیا درومزد نا ریارد مه رفنک یتح ملکیمن دوصتنم .تسا وتهتخانشان یلیح

 .دن داد ملع نیاهداپدد یئادتباو سقا دایسپ تاعالطا سک همهو همه .دشاب هتشاد لماک

 منکیم هعلالعم و یسدرب ملع نيا هدایدد نونک ات ۱۳۳۲ داسذا قارغا تودپ هک زین نم

 بآوخیعمجهتسد اد یدایز هدع متسهدداقرضاحلاحددو,ماهدرک مزیتوتپیهآدرفت دازه نادآزمو

 لوا هب هزات هک ماءدش هجوتم كلاذعم مامن 6 رزین ودییف ار ناگ هننیب ؛ نوپ زیولت ت تشیذآ و منک

 .ماهنیسد ملع نیا یایثلا

 سیددن هداب زد یسالک دوما یایلوا تدعاسم و ءزاحا اپ مناوتب هدنب آ رد مداودیمآ

 .دن ذومایب اد ملع نیا هسدقم یمومع ناکشزپ زا شندازه لاال ات میامن رگاد مزیت ونپیه

 مراهچ ثحبم .
 مزیت ونپیه هلیس وب یناودو یرکقیشوخا عون هدراهچ هجلاعم

 لدا یشوخان
 مزیت ونپیه هلیس وب (۱)سفن کن هجلاعم

 تاجنشت ریطن ,دشاب هتشاد یوضع تلع هک سفنگنتیدامیب ؛تسا دقتعم «تاپناو»رتکد

 1۰ Asthma تلپ تاو رتک د باتک مهن لصف همچج رت



۲ 

۱۷۹ 

 یبسع لالتخا كی زج دنتسیف یزیچ سفن گنت یاههءدامیپ رثکا تسا ددان دایسب یویدو یبلق

 .دیاملیم سفن گنت داجیا هک تسا یبصعو یناود یتحادان كي بیت رق نیاب .یناود و

 .دنکیمسییأت ادالاب تقیقحییوخب ماهدرک هجلاعم (تلپناد)نم هکینادامیپ عضو فیرعت

 دش هجلاعم مزیت ونپیه هلیس وب شفن کنن هکباهلاس ۶۰ رامیب

 هلمح نیلوا هک تشاد داهظا هدواشم هسلج نیلوادد «تیدادد مانب یاهلاس ۰# رامیب

 بش یاههمین یبش كی هک دوب بیترت نیدب نآ و داتفا قافتا شایگلاس ۴۵ نسدد شسشن گن
 .دوش هفح تسا ايدزن سفت نت تدشزآ هک دنکیم ساسا و ؛د رپيه باوخزایگفخ لاح رد

 «دوشیمیاضحا «تیوارد یاقآ هجلاعم یارب شیپ لاس ۱۵ دد ینعی نامزنآ دد هک یرتکد

 دوطبو دوخبدوخ «بیترت نیدب «دنتسه سفن كگنت هب التبم ناشیا هک ددادیم داهظا هنیامم ذاسپ
 دشابیمسفن گگنتهبالتبم هک دوشیم نیقلت «تیداد» یاقآ هب رتکد یاقآ هابتشا رثا ددای یفداصت

 - .دناهدوب سفن گنت هب التبم نونک ات تقون آ زاو ۲

 نلوا یارب یزیج هخ تسنادیمن .ددنایب دایب یرگید زیح تسناوتیمن «تیوادد یاقآ

 امش هب دناوئیم مزیتونپیه هک دش نایب دامیب یارب لاحرهب .تسا هدش شمفن گنت بحوم داب

 .شایدامیب عضد هب عجاد .دش دهاوخ هجلاعم مزیتونپیه هلیسوب امش سفن گنتو ,دنک كمك

 هک تسا هدش امش سرت عدرش ثعاب ءادتبادد یزیچ هک دش هتفگ دابو «دش حیرشت شیارب یمک
 دایب اد سرت هیلدا تلع تسناوت دهاوح یبوحب زونییه لاحذد یلو هددوایب دایب دناوتیمن الاح

 ۱ .تفد دهاوخ نییزآ شسرت هجینن ردو دروایب

 هک اد یدامیب هیلوا للع تسناوت «تیواد» یاقآ كبس مزیتونپیه هسلح شش لالخرد

 اریذ دسرتپ هک تشادن یلبلد رگید الاح هجیتن رد دروایب دایپ دوب هدش یو یفنگنتد سرت ثعاب

 .دوب هدش فشک سرت تلع

 دد یرکف هک تشاد داهظا درک هعجارم مزیتوئییه یارب «تیوار» یاقآ هک مود هسلجرد

 داجد هکنیاذا لبق یدنج رها تساهددوآ دایب لبق یاهلاس زا یزیح و تسا «دیشخرد شزفم
 ادوایبیجع سناشای قافتاكي طقف هک .دوب «دشیفداصتكي راجد یک دتناد نمخ «دوشب یفنکگنت

 .دوب هداد تاجنیمتح يگ رمزا

 تدش زا «تیوادد یافآ هک دوب هدش كيدزن واب نانح کک رم رطخ هثداح عوقد ماگنه

 .تسا هدشجلف هک دوب هدرک ساسحا سرت

 كانتشحو تلاحابو دنیب یم باوخرد اد هنحسنامسهدابود ؛فداست هثداح زادمب شدم

 و .تسا هدش سفن گنت داجد هک دنکیم یاسحاو دزیخیمرب باوخزا باق شیطاب نازید گرعد

 گنت یدامیب داجد هک ددادیم داهظا ؛دوشیم داضحا یو هجلاعم یارب هک مه یرثکد هناتخبدب
 باصعادد داشفو ششک داجیا سرت نیاد دوشیم تشحود سرت داجد «تیدارد یاقآ دشابیمسفذ

 "اددوخ رکف دامیب اریذ ءهدوب هدرک لقتنم یو یاهشش هب اد یتحادانو داشف باصعاو .دیامنیم

 دویهب منام دارقری یناطیش لسلستودود نامه دوربب :تسا هدویهدومن یفنهگنت و اهدش هجوم

 .دوشيم سفن گنت



 ۷ را

 ؛دوب هدشمناخ نبا سفن گن ثعاب قشعرد تسکش هن وکچ

 لاس تشه تدم هکدرکیم داهظاد هدمآ (تلپناد) نم بطب هلاس ۲۵ «نتاپ» مناخ
 .تسا هدش خلت شیارب یگ دنذ هکیدوطب .تسا هدش الثیم دیدش سف گنت یدامیب هب هک تسا

 و تاثیفحت هیلک هک «تشون نم یارب .دوب هدرک یفرعم نمب ار «نتاپ» مناخ هک یرتکد

 درگ ریطن یفلتخم یاهزیجهب ًارهاظ مناخنیاد تساهداد ماجنا ادیلومعم تاجلاعمو تاشیامزآ

 مناح نيآ سفن هگنت د هتشادن یاهدیاف نونک ات تاحلاعم هیلک یلد «دداد تیساسح هناخ دایغو

 تلاحیلو ماهدومن مناخنیاپفلتخمیاهودادزا یتاقیدزت هبتمنیدنچ نونک اتو تسا هدشف عفر

 .تسا هدشن مطق هجوجیهب شسفنت ساخ

 دوشیم یتدیدش شسفن هگنت .دنکیمرکف یدامی هب مجاد تفوره هک تشادیمداهظا دامیب

 هجوتم هکنیاضحمب یلو .دوشیممطق یتحاداف .دنک شومارف اد مسآ هضداعای سفنت ذرط رگ او

 .دوشيم مهرش یتحادان ًادوف .ددرگ شسفتت یگتفرگ
 دش شرسپ تسود قشاعیکلاس۷نسدد هک داد ناشن «نتاپ» مناخزا یدامیپ هقیاس ذخا

 دمی یلو ,تسا هدوب بوخو هنامیمص ناشطب اود یماتوک تدمب یگانشآ هادتیادد .تسا هدوب

 دوب دوسح تیاهن یی هک «نتاپ» مناخد تسا نارجمشجد سوهلاوب شرسپ تسود هک دنیبیم
 هتخیگنارب تدهب هک دنکیمساسحا یتدم زاسپ .دیامنیم داریاو ضارتعاو دادیبو داد هب مدرش

 هتسخ «نتای» هزیشدد یاصتمهت زا شرسپ تسود هرخالاب و ؛دنک سفنت یتحارپ تسیث ددافد

 .دوریم یرگید رتخد فرطب و هدش

 سپ یدنچ .تشاد یشک دوخب میمستد تسکش شبلق سپ نآ زا هک تشادیم داهظا دامیب

 مسآ یدامیب یاداد هک دیوگیم شایلحم رتکدو دوشیم سفن گنت راجد شقشع زا یگادج زا

 داشف ثعاپ سرت نینچمه و دسرنیم شیپ زاشیب «نتاپ» مناخ ربخ نیا ندینش ضحمبو .دشابیم
 دیدرگیم رتشیپ سفن هگنت ثعاب دوخ هبونب یبسع ششک د داشف نیا هک ددرگیم یبسع ششک و
 نفلتو زونپیه هسلج شش .ددرگیم ریسا یناطیش لساستودود لاگنجدد یدوزب دامیپ هرخالابو
 مناخ هپ :ء دنک «هداهناو د لش» الماک اد دوخ دناوتب دامیب هک دش ثعاب دابکپ یاهتفه , كابس

 یفلابانتالاحزاه5 دش یفلت وابو تسا نصرت طعف وا یلصا یئحارات تلع هک دش هننامیق «نتاب»

 مناخیفن گنت داکنایابرد هرخالاب .دیامن لمع ناگتخپ د دٹن ام یک نزد دشکب تسد هناکدوک

 دش فرطرد یلکی «نتاب»

 .«تسناوتن تم رشد وراد هک هنداد ماجنا اد یراک رکفو فرح»

 دش رسفا نیا سفن کگنن ثعاب اوهد بآدب طاقن هب لاقتنا هن وگچ
 نیدنچ هک ت تشادبم داهظاد هدمآ (تلپناد رتک د) نم بطمب یاهلاس ۳۲ درجم درم

 .دشابیم سفت گنت داجد تسا لاس

 و «دش ما زعا ی ریسمرگ قطانمب :گگنج نامزرد شدا تسحپ ندش دراو زاسپ ًارهاظ

 رتەلصوح مک ,دیدش یامرگ د یلامش داب شذو تلعب زور ذود .دنامیقاب اجنامهرد گنجنایاپأت



۱۸۹۱ 

 دشیم یگامرخ شاهرهح یهاتوک تدم زا سپ و نیگمشخ د كيرحت دوز یقافتا كدناب و هدش

 دش رتدیدش شسقن گنت يداميب تعرسب . درییم باوخ زا سفن گنت تلاحاب بش یاههمیت

 .دیدرگ داثک رب داکزا سفن گنت نتشاد تلعب یدوریو

 دانک رب ذاسپ «تشاد داظتنا شدوخ هک روطنامعد دیسرثیم یثخسب سقن گنت یدامیی زا

 هرمذود تاجلاعم لوصا عون همه لومعم قبط .دش رتدیدش شیدامیپ عضو ؛نین داکذا ندش

 و تسا هدش دیدش جی ددتب و عورش شیدامیب هنوگح هک دش هداد حیضوت دامیب یارب .تفد راکی

 هداهناو و لش اد دوخ هکدریگب دايو ددنبداکب تقدب اد تادوتسد رگ | هک دش هداد نانیمطا واب

 یفاک دایکی یاهسلجره د زونپیه هسلج شش هشاسب هتشاد یسرت سفن گنت زا دیابن یگید دنک
 ۱ .دورب نیب ذأ یقنگنتو هنک لیدعت اد دوخ یگ هنذ هکدوب

 دوب هدش سفن کنن راچد یشوخاتزا سرت تلعب مناخ نیا
 تشادیم داهظاد هدمآ نم بطهب دوب یاهفرم یگ هنذ یاراد هک هلاس ۴۵ «نورن» مناخ

 مومغم رايس مناخ نیا ارهاظ .دشابیم یدیدش سفنگنت داجد لاحبات یگلاس تسیب نسزا هک

 هدرک هدهاشم یشوخانف تلعب اد شددامو ددی توف یگلاس تسیب نسدد اریذ هداب برطضمد

 دیس ر تیم تدشب ندششوخانزا «نورن» مناخ .دوب هدنام یقاب شاهداوناخرد یشوخان نیا .دوب

 شوخ یدوزب .دیامن تبقارم یب وخب شردامو دنب زا هناوتت هک دوب هدش ثعاب رما نیمهد

 نیمهد تخادنا تشحوب رتشیب اد وا ساسحا نیا .تسا هدش سفن كگنت داجد هک درک هدهاشم

 .دیدرگ تشيب سفنگنت ثعاب تشحو

 .هدرک لامعتسا یتدروخو یتدرک وب یگاهدداد هدومناد تاحلاعمو تاقیدزت عاون ااهلاس

 ادیپ دوحب یفاکدامتعا «نورند مناخ زونپیه هسلج دنجزاسپ .دوب هتفرگن یاهجیتن چیه یلد

 گنت یدامیب تسدزا یلکب هکداد شرارگ تشگ زاب زاسیو .دیامنب جداخج یترقاسم هک درک

 .تسا هدرک ادیب تاجن سف

 ؛۵ وب هد رک سفن کنت داجبا یحا رج لمع هن وگج

 راحد تسااهلاس هک تشادیم داهظاو هدمآ نم درن هلاس ۴۰ نسب «رتساک » ماش یگاقآ كي

 یاهیگوجیب تسا رتدیدش الماک باوخ زا نش رادیب ماگنه سفن گنت هلمح دشابیم سفن گنت
 هادتبا .تسا هدش سفن گنت داجد یحا رج لمع كي زاسپ اقآ نیا هک دندرک مولعم هیلدا
 لمع زا فعب و تسا هتشاد يدیدش ترغن دوش هتشاذگ شتدوص یود یشوهیب كسام هکنیا زا

 عقاودد ؛هدشیم هنیس یتحاران داد یهاگهاگ هک هدوب نیا دوشیم شراجد هک یسناشدب یشوهیت
 د دیدش هفرص داحد هدوب یشوهیب تلاح زا ندمآ شوهب هییش هک ندش دادیب ماگنه دعبب نآ زا

 .تسا هدشيم سفن گس

 هس ذوب دخ د وبحجم رتسأک یاقآ و,هدوبن زیمآ تیفقوم لوا بت ره یحارج لمع هثاتسأتم

 زاندمآ دوخب ذاسیو ؛هدیس رثیمیشوهیب زا هعقدرهزد .دیامن دیدجت ادیحا رج لمع رگید هیترم



AF 

 دنکیم كرت اد ناتسدامیب یدوزب تساهدیس ریم لماکیدایشهد یزاذیب هب هفرس تل احاب یشوهيب

 مهیلحم یاهرتکدو هدیدرگیم سفت گنتد هفرس داچد باوخزا ندشدادیب ماگنه دعیپ نآ زاو
 یدامیب عضو .دورب باوحتخرب هک هدیس رٹیماهبشو دندوبهداد سیخشت سفن گنت اد یو یدامیب
 تلعب شردپ یگ رم دهاش «رتساک» یاقآ اریز هدشیم رتدب ورب ذود هکلج «هدشیمن بوخ اهنتهن

 ۱ .تسا هدوب سقنگنت یدامیب

 تسامولم اذل .دیسرتیم ندیباوخزا مهرتساک یاقآ و دوب باوخ هیبش مزیئونپیه نوح
 شرازگ هسلج هنج زا سپ هرخالاب یلو ,ندش مزیتونپیه یارب تسا یتخسدایسب درباوخ هک

 .تسا هدش هحلاعم شست گنتد هتفد نیب ذآ شیاهتشحو و سرت هک داد

 دایسب شود رضاح لاحدد مزیت ونبیه هک دنهدیم ناشن «رگید یایاضق اهدصد هیشفنیا

 اهنآ ءاشنم هکیگاهيداميب هیلک هجلاعم یاربو نادامیب رکف ریغت یارب تسا یزیگنازاجما

 .تسا یرکف یاهینارگن

 تسا یدامیب هکلب .دنشابیمن لقتسم یدامیب كی هناک ادج دوطب دوخ یدوخب سفنگنت
 .یددیاف «یددامان لئاسم زایشان تافالتخاو دشابیم یرکفد «یبسع تاکیرحت هدیکاز هک

 دن داد تلاخد سش گنتهب ندشراجد دد رتشیب یگتسکشدو زاسرت «قشعدد تسکش :یگوشانز

 نامهای«یژرل ] دنتشاد ,طلنب هک ,رگید یاهزیجریاسو دابغودرگ ورپ «لگ هب تبسن تیساسحات
 ۱ .دنمانیم تیساسح

 راحد خرسلگ هدهاشم شادد هک یسک هب الثم دینکش یامذآ مهامش دوخ اد عوضوم نیا

 یضب رم نینتح هب راد یژرلآو تیساسح خرسلگ لیامم رد هک دراد هدیفعو ؛دوشیم سفن گنت

 هسوتم هکنیا رب طورشم ؛دش دهاوخ سفن هگنتداحد ًادوف .دیهدب ناشف یعونصم خ رسلگ كب

 .تسا هدوب یعونصم «خرسلگ نیا هک د وشن

 ؟مشاب دنا وتيم یرگیدزیچ هچ نیقلتو رکف ذاریغ سفن گنت تلع باسحنیا اب ایآ سپ

 تسا سفن گنت هجلاعم هلیسد نیرتهب مزیت ونپیه |

 مودیشوخان
 مزیت ونپیهاب (۱)یباوخیب هجلاعم

 ؟ دنکیم هچ امش اب ییاوخیب
 ؟ دینکیم هچ ییاوخییاب امشو
 ۱ بشما تسا بش نآ .تسه یبش اد تمایق ذود رگا

 بشما تسابتدد ترسحزلدو لولم نمذا بیبط

 ] - 1 8 تلپنا و رتک  باتک مهد لصف همجرت



۱۸۳ 

 .دنگنجیم باوخهیلع «حبصات بشرسزا هک دنداد دوحو رفن اهن ویلیم ناتسلگنا رسا سرد

 نامناس باوخ یاهسرقذا دصدد هد زناپ هک دنتسهیباوخیب نایناب رق ءایس ناگ داچیبنیا ناتپا

 هک دنیایمرسب هجلاعم ددصدد لیلشاب اهیا .دننکیم فرسمنکسم ناوشب اد یناهج تشادهب
 یم هک ,دوشیم رتشیب یماگنه اهنآ سرتد .دزادنیب رطخب اد اهنآ یتمالس ییاوخیب دنسرتیم
 ساسحاای سرت ماگنه هک تسا نینج رشب تیبط .دیاپیم همادا اهن یباوخیپ تاجلاعسامتاب دننیب

 .دنک دارفایو هکنجبای هک دنکیم هدامآ اد دوخ رطخ

 حبصصخش هک تسینیپاوخیبتلعب .تسا یمیبط لمعلا سکع كی هجیت یبصعداشفد ششک
 ناشن یبصعو هدرمژپ حبص اد سخش هک تسا یبصع ششک د داشف هکلب «تسأ هتفوک و هتیخ

 تلاحب شتالضع «دورب باوخب دهاوخیم نکسم یاهص رف دوز هب صخش هکیمقوم یتح .دهدیم
 .دنامیمیفاب حیصات داشفتحتو هدامآ

 .تسا هدرم همین هیبش دنکیم ساسحا .دیايمنوریب باوختخدزا هکیتقد حبص لیلدیمهب

 دنیوگیداب دسبو دن رب نادوناجداقدب باوخ یارب اددامیپ هک تسپالقم تسرد .تساناجهمین
 ۱ .سرتن هدندد نادوناحزاو باوخب تحار و روخپ اد لوسک نیا

 داشف شندب یاهلولس زا كي ره هب و ؛دن زیم دایرف رطخ لباقم دد یدرم ره هزیرغ

 .دنامیدادیب شدوخ زا تیامح یارب هک دنکیم ششوک یتفاب رع و درو ایم
 سرتكي هشیمع ییاوحیبذا یددومرهرد هک دنهدیمناشن تاشیامنآ و تامیفحت «لاحرهب

 دوطب داميیابی .دنکیم رطخ ساسحا دامیب هاگ ادوخان ریمش هک ,دداد دوجد یناهنپ قیمع

 .تسا برطّممو جییهت ءاگ ادوخان

 هب رحتلاثم نا ونسب ؛تسایاهداتفا اپشیپ هداسدایسب خوضوم ییاوحیب تلع تاقوا رتشیب

 یباوخیپثعاب دنباوخیممهاب رهوشو نزكي هک .هرفنود یاهباوختخت .یهاگ هک تسا هدرک تباث
 .تسا هدش نیفرطزا یکیاپ رفت ودره

 :تسا دداوم نآ زا یکی ریذ ددوم

 با وخ رد ندز ف رحزا سرت تلعب ییاوخیب

 ! میابد بان یم هب هدیدز باوخ نم
 تسابانیم نان اوج باوخ کروذع یرآ

 يمززیت ونپیههجل اعم درکیم تیاکشیباوخیب ذا ؛دوی یطسوتم نسیادادفک «وکنارپ» یاقآ

 شومارف ارنآ یو هکتسا هدوب هداس دایسب «وکنارپ» یاقآ ییاوخیب اهلاس تلع هک داد ناش

 تک رش نیشن بش كيدد دوشب ییاوخیبداچد «وکنارپ» یاقآ هکنیازآلبق زوردنچ ..تسا هدرک
 .دندرکیموگتفگ هدزیم فرح باوخرد اهبش هک یدرم هرابرد رفندنچ اجنآ ددەک دوب هدرک

 باوخرد مه ناشیا ادابم هکنیازا دسرتیم.دونغیماد وگتنگ نیا یتقو «وکنارپ» یاقآ
 .دوشب شاف شنذ لباقمدد شرارسا هیلک هئساوخانو دنزب فرخ



۱۸ 

 دوخ هکیلاحرد .درک ندیگنجب عورش با وخهیلع ءاگ ادوخا «وکن اريد یاقآ هحیتن رد

 نیدب :هدیشک دوآ باوخ یاهصرق نددوخب شراکهرخالاب .دیگنجیم ییاوخیب هیلع یو یحاگ آ

 ءاگ ادوخان ریمشیلد .درک هزدابمبعورشیباوخیب هبلعرتشیب «وکنارپ»یاقآ ی هاگ ادوخ بیترت
 .دادیمن یوب ندییاوخ هذاحا

 .دش نیفلت یوبو .دش فیرعت «وکنارپ» یاقآ یارب نایرج یگنوگح مزیتوئییع لاحرد
 .دیاوحب قیمعو تحاد اهبغ .دارسا یاشفازا یرتنودب هک

 .مزین ونپیه۹ندیشک سان رخ
 دیشکیم ییا وخیب هک دوب اهئاس مناخ نبا

 اهبش دناوتیم یتحسب هک تسا اهلاس هک درکیم راهظا دادرهوش هلاس ۳۹ «نییداس» وتاب

 للعود عورش خیدات تسناوت «نبداس» وتاب زونپیه لاحرد .دناذگب هرب كلپ هظحلكي طقخ

 اذل .دیشکیم هسان رخ اهبش متاخرهوش هکدوب نیا ًارهاظ تلع .دددایپ دایب اد دوخ ییاوخیب

 «نیداس» مناخ دعس نآ زا .دنیاوخب یاهناگ ادح قاطارد هک «دننفررگ میمصت رصوشو نز

 د میقتسمریغ دوطب ازجم قاطارد ندییاوخادج اریز ,دش هودناد ینارگنداجد ءاگ ًادوخان

 اد ازجم قاطادد ندیباوخادج «نییداس»ناخ هاگ آدوخان ریمض هدادیم هک داثم ینمم ءاگ آان

 .تسن ادیم هوش تدادتسدزاو هک داثمزا یاهناشن و لبمس

 :نوثییهلاحرد

 .دش حی رشت مناح یارب تلع نیا الوا

 .تساهدوب یب اوشییدوخ ز اس رتنآ هلابندویگادج زا سر تداجی |یب او خیب تعهک دشنایب_ًأیناث
 شرهوش ندیشک سانرخ ذاو دباوخب شرهوش لنب هکدش نیقلت «نییداس» مناخب - الا

 .تفددیهاوخ باوخب رتقیمعورتهب امش «دشکیمسان رخ امشرهوشیتقو هک دش نیقلت ؛دربب تنل

 قیمع یلیخ اهبش هک تشون یاهمان «نیداس» مناخ هجلاعم نایاپ زا سپ هتفع كی

 نیریش باوخب .دربیم تذل هکنیاربهوالع شرهوش ندیشک سان رخزا ,هکنیا رتمهم و دباوخیم
 .دوریم درف زین یقیمعد

 رد .دورب قیمع باوخب تسناوتیم یلدنص یور طقف درم نیا

 دشیم یباوخیب راچد باوختخر
 مورب باوخب مناوتیم یلدنص یود طقف نم هک درکیم داهظا هلاس ۴۲ «داز» یاقآ

 زا یتسیاب هدابود ؛منامیم دادیب حبص اتو درپیم مرس زا باوخ موشیم باوختخد دداو یتفو
 .دریب میاوخات منیشنب یلدنص یور و موش جراخ باوحتحد

 ۰ ماگ آان طخو باوختخر نی هک یناهنیزاد «دش مولعم عوضومنیا تلعزونپیه لاحرد

 دوب هدش حورجم یتخسب كنج نامز رد «راز» یاقآ .دیدرگ فشک تشاد دوجو شزغم دد هک

 یوررپ هبترم نیدنج و دوب هدنادنگ ناتسدامیب تخت یود رد اردوخ یک دنز زا لاس نیدنچ

 نوتاق هب انب باوختخت اذل « دوب هدرک لمحت اد فلتخم كاندرد یحارج تایلمع باوحتحت



۱۸۵ 

 درد اهلاساپ یاهطباد و هناشن هک باوختخت یی دوب هدمآ دد «ك رحم» لکشب یطرش باتزاب

 .دوب «ناز» یاقآ ییاوحیب ك رحم ؛تشاد یحأرح جند و

 جفرا ثعاب با وخټخی ةک دش نعلق یوبو «دش فی سقت امید یارب تلعنیا دونی لاح رد

 ندیباوخ یارب تسا یریذپلد و مرف و مرگ یئاج باوختخد هکلب .تسا هدوبنیو یحارج و
 .ندرک قشع و

 دش رظوش و نز نبا یناوخیب كثعاب هرفن دد باوختخت نیا هن وگج

 تسا باوخ یوراد ارم هجن  دایب تسود یا تسا باذعد جند ارم باوخزا و بش دمآ

 مزبتونیپه «دندنامیمدادیب حبصات اهبش .دندوب هدش ییاوخیبداچد ودرع رهوشو نزنیا

 جاودزا ادتبارد اریذ دوپ هرفنددباوختخت اهنآ یاوخیب تلع درک فشک اداهنآ ییاوخیب تلم
 هرفن هدپا وختختردندیباوخزاهک دننف رگ میمصت یتدمادعب دندیباوخیم با وختخت كي رد فن ود ره
 . هرقنود باوختحت كيدد مه لغب بشره ندیپاوخ هک ؛دندرکیم کف اریذ .دنیامن يداددوخ

 .تسا یحیحصان شود و تداع كی

 هاگ ًادوخان رقن ود ره اریذ .دندش ییاوخییداجد رهوشو نذ رفنود ره هک دیشکت یلوط

 .درگیم راق هاگ ]دوخان «شلو» مناخ ؟ كنب اوج مه لغب اهیش یتسیابن | رج هک «دندرکیم رکف

 رکف . درکیم کف دوطنیمه مه « < شلو » یاقآ و ددادن تسود ادوا رگید شرهوش ًامثح هک
 باوخیاهص رق نددوحب عورش «ییاوخیب هجیت رد و .ددادن تسود ادوا شنذ رگید هک درکیم

 .دوب هدرگ دارفرب اد یناطیش لسلست و رود ییاوخیب جند زا سرت , .دندرک دوآ

 ادج هک دش نیقلت اهن اب درب نیزآ اد هوش و نذ نیا ییاوخیب یمزیتونپیم تاجلاعم
 یئادجلبمسد هناشن ندییاوخ ادج و .دشاب یگقالعیب لبلد هشیمه دناوتیمن هاگچیه ندییاوخ
 رگی دکب اب و هنداذگی مه شیپ اددوخ یاهتخت «داب ود هک دنتفرگ میمصت اهنآ .تسین هک راثم و

 .دنود ورف نیریش د قیمع باوخب
 هشیمه لامع هک دهدیم ناشن «رگید هباشتم ددا ومزا یدایسبو الاب هدش داب دروم دنح نیا

 .دریگیم دارف صحش هحوت دروم ییاوخیب یمقاوتلع .دتس یاهداس یاهدادیور ییآووحیب للع

 تسا نکمم هک اد یباوخیب یلصا للع هجیتندد د تسا ییاوخیب هیلع ندیگنج لوئشم وا ارپ

 .تسا هدرک شومارق دشاب هداتفا قافتا شیپ اهلاس زا

 اد دامیبو دنکيم مطق اد یناطیش لسلست و دود یگداهناو و «یلش» داجیا اب مزیتونپیه

 شود اب د دنیبیم اد یتحادان لماوع حیحس هبنج « دنک كرد اد یتحادان للع هک دزاسیم داق
 .دوشیم دربدر تالکشم ای يداع

 دن وشیمیباوخیب بیس رتشیب "الامتحا دشنک هجلاعم ادییاوخیب هکنیا یاجبباوخ یاههصرق
 داحد زی تباب نياذآ و دیامن هقاضا دياب اهصرق دادم هبت رمرح دنکیم هدهاشم دامیب هک اریذ

 .دوشیم یرتشیب سرت .

 , رتیملع دایسب نآ هجلاحم و یتحادان هشید میرس ندرک ادیپ تلعب «تددم یپارت ونپیه

 ' .تسا یباوخیب شرم ندرب نیذا و ندناشن ورف یارب وراد ندریداعب زا رتبسانم و رت یفطنم

 تسایباوخیب هجل اعم یو رادنب رت يلاع مزیت ونپیه
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 موس یشوخان
 مزیت ونپیه اب (۱)لکلا هب ناداتعم هجلاعم

 ؟.دنکیم هچ لکلاب ناداتعم اب مزیت ونپیه

 متمسف ناوید ز تشونرس دوب نیاک میکح یا یماف دب و یدند هب نکم مبيع

 مترطق ثاریم ز دیسد تسوم نیا دایتحاد تسابسکب هن یقشاعهک روخیم

 (ظفاح)

 ینوگ انوگ یاهشود « هدش هتشون یدایز تالاقم و اهباتک لکلاب ناداتعم هجلاعم هدابرد
 ع ورش ًاددجم دعب یتدم دامیپ و ؛تسین شخبتیاضد ًارثک ا هحلاعم هحیئت یلد .دوشیم هدرب داکب

 دوخات» یلو هدرک دایتعا كرت دامیب «یهاگ آدوخ» هک تمشیا شلیلد .دیامنیم لکلا ندیشونب

 تسد لکلا تدیشون زا یماکنه لکلا هب الثبم دامیب .دنکیم جایتحا ساسحا دامیب «یماگ آ
 اهتتد .دنک یداددوخ لگلا ندیشون زا هک دیامن ماهلا یودب یو «یهاگ ادوخان» هک هددادیمرب
 .تسا سیم مزیت ونییه قیرطذایهاگ ًادوخان هب نتفایتسد ءاد

 دایتعا كرت زا سپ لکلاب ناداتعم رنک | هکنیا تلع  دش شود الاب رصتخم حیضوت اب

 یعقادد ینودد هن هدداد یرهاظد ینوریپ هبنح تاجلاعم هکتسنیا «دن وشیم داتعم هدایود

 «نیفدوموپآ» ریل یگاهوداد كمکی ًاضرف هک « دیریکب رظتدد ادیاهلاس ۴ درم امش
 تلع یلو هتشادرب لکا ندیشون زا تسد ًاتفوم «س واتت اد فشکل اد دج یوراد ایو «نتماد

 كرتزا سپ رضاح لاحرد تسا هدوب ۲۰ ۱: ۱۷ نیب نینس دد قشع رد تسکش یو دایتعا هیلوا

 ياههسلزاقم «تاساسحا و دوش , اهییاوحیب ؛تاحنشت ؛اهناحیه هک هیلوا تلع .یرهاظ دایتعا

 دامیبنیا یهاگ ادوخانرد دونه قشعدد تسکش نامذ یاهزیرگ و گنج :اهیزهمیب «هناقشاغ

 تسا هدش یپددیپ یاهسالیگ ندیشون بجوم هک هتشذگ نی ریش و علت تارطاخ نیا .تسا یقاب

 .دوش دوبان د جداخ .دناوتیم مزیتونییه كمك اب اهتت

 رد هنوگچ مزیتونپیه هک دنتسح هاگ آ الما , دنداد يگانشآ مزیت ونپیه ملع اب هکیئاهنآ
 یمزیتوئییهشیامن هنحص یوررد مدرم رثک | .دیاد یزیگنازاجعارثا لکلاب ناداتعمرکف رییغت

 هددوخ یدایز بو رشم نونک | مه امش هک دوشیم نقلت هدش مزیت ونپیه صحخشب یئقد هک دناهدید

 .دتنکیم لمعد دن زیم فرح .لمسیال و تسم صخش دشنام ًایع هنوگح .دیتسح تسم د

 لکلا؛زا زوئپیه باوخ زا یدادیب زادعب هک میک نیقلت «وربأوخ» هب رگا هک مین ادیم
 هک دنک ساسحا لکلا ثدیشون ماگنه هسلح دنجات تسا نکمم سپ نآ زا ؛تشاد یهاوخترفن

 د یلکی دوش اوادمو مزیئوتپیم حیحص لوصا قبط هسلج نیدنج رگ ! و .دداد ترثن لکلا زا

 .تشاد دهاوخ ترف لکلا زا هشیمه يارب

۱-۰ Hypnosis ard Alcoholism 

 هحفص زا مهدزای لصف هیجرت  ۸٩ات ٩۶ تلپناو رتکد باثک
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 :میدوخیمرب هتسد هبس .مینکیم یسدررب ار لگلاب دانعم نارام قباوس ام یتقو

 یعامتحا رب لیلد ندزوخ بورشم دننکیم روصت هکیناسک - لدا هتسد

 . تسآ ندوب

 تسداد اههدژم هچ مييغ ملاع شور بارخ و تسم شود هناحیم هب هک تمیوگج
 تسدابآ تنحم جنک نیا هت وت نميشن نیشن هدنس زابهاش رل دالب یا هک
 تسدانفا هج هکماد نیادد هک تمنادن ریفص دن ذزیم شرع هرگنک دارګ

 طقفهک دننکیم دوصت اریذ ,دنشونیم لکلا یعامتجا لیالدب .لکلاب ناداتعم زا هتسدنیا

 .یگنادرم هناشن اد نددوخ بورشم .دنتسه مدرم لخاد رد و عامتحا وزج ناداوخ بورشم

 بورشمهکیناسک هک دننکیم دوصت لکلابداتعم نادامیب زا هتسدنیا .دنن ادیم ندوبددجتم و شناد
 و هتس شوگ و مشچ یدارفا هرخالاب د عالطایب ؛داوسیب «یماع» .«لما» یدارفا ؛دندوخیمن

 ملاساخشا هک دننکیم دوصت یلکلا نادامیب زا هورگ نیا هرخالاب و دنتسه ربخیب اجهمه زا
 . فلتسش یاهدن ام مع و یعامتسا ریغ صاحشا ,دنتسین بورشمهب داتعم هک راتشزرو و

 دوخ یعامتحا یاهدرد هدنهد نیکسن از لکلا هکیناسک - مود هتسد

 .فین !فیم

 دنزب یلود دز تبقاع نآ زو دنروح یئډد حوس یب زا بارش

 لکلا ناماب هدددآ دراو داشف اهنآ رب یگدنذ تقوره ادنبا رد ساخشا زا هتسدنیا

 تسودنآونعب اد لکلا اهنیا ؛دنکیم مک اد یگ دنذ راشف لکلا هک دناهدرک دوصت و دن اهدرب ءانب

 شومازف ادیگ دنز دردو مغ یاهظحل دنج یارب هج رگ .دتنادیم اهیماکان ماگنه دوخ داوخمغ

 تامیژهمانلب اعمرد اداهتآ تمداقم د هدومن رتساسح اداهنآ باصعا لکلا نیمهیلو .دناهدرک

 .دن اهدیشون رتشیب شیب ذود زا زودره هجیتن رد و هدرک رتمک یگ دنز

 لکلا تدیشون ذا ریزگ اف ادنوخ هک ؛ هسرپم ارف ینامذ یلکلا درفره یارب هرخالاب
 دنجو .دوش هجاوم یگ دنذ تالکشماب تسین دداق لکلا ندیشون نودب هک دنکیم ساسحا دباییم

 یاق آ ریظن ؛تسا هداتفا تک الاه یریزارس رد هک دنکیم هدهاشم تشحوو س رتاب رگید یحابص ۱

 هک میسانشیم هک یرگید ناسک ریاس اي «دندرم ات دندیشون ددقنآ هک شددب اب «یرثه لکناد

 , .دندربس ناح اه«هناخناون» نامه ای نیک اسملاداد دد

 لکلاب داتعم یقافنا یاهمزیتونپیه دوخ تلعب هکیناسک - موس هتسد
 ۱ .دنآ میش

 تسا نوخ نوح تلد درز حر ذ ادرف تسا نوکلگ وت شراع . یمز زورما

 الومعم ؛رگید فرط زا ساسحاو هفطاع و فرطکی زا قطنمو لقع نیب یگنج نايه رد

 ابی رقت دوش زغمدداو ینیعات ینقو دوشپم زدریپ قطنمو لمعرب ساسحا و هنطاع تاقوا رثک ادد

 لکلاب داتعم للعذا یکی مبناوتیم ام ایآ ؛ رتدیدش مهدیاش ,دداد اد ساسحا و هفطاعرثا نامه
 ؟مین ادب یقافتا مزیتونپیع دوخ تلاحرد نیقلت یثآ اد
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 .دوشیم دیبا هدش دای هیرظ یلکلا نادامیب داتفد و قیاوس ؛ هجلامم د یسدرب ماگنه
 یورینكيهک مینکیم ساسحایلو ,میشونب لکلا میدادن تسودام هکنیااب دنبوگیم دع نیا اریز
 صخش هک «یکیتوئپیهدمآ یپ» تانیقلت دننام تسدد .دیامنیملکلا ندیشونب دویجم ارام ینورد
 لمع كي هک دنکیم دوبجم اد یو ینودد یورینكي هک دنکیم ساسحا یدادیب ذا سپ «درباوخ»د
 .دهدب ماحنا ار یاهثافسا

 ندشم زیت ونییه یارب يبوح دادعتسا الومعمیلکلا نادامیب هن اتخبشوخ هکنیا رگید هتکن
 .تسا رشم یلیخ اهنآ هجلاعم رد موضوم نیا .دنداد

 باوخب ؛هدش مزیتوئپیه صخش تسین مزال مدرمدیاقع سکعرب هک تشاد هجوتدیاب نمضدد
 شیاهمشجو هدشاب یدادیپو یهاگ | لاحدد تسانکمم صخش هکلب هدشابهثسب شیاهمشچ د هتفر
 رگ ا امش اریز ۹ تسا نشود یلیخ نآ لبلد .دشاب مزیت وئییه نیا دوجداپ یلو ۰ دشاب زاپ مه

 یشیامزآنبلطواد زا مزیتونپیهزالبق هک دیاهدرک هلتحالم«دیشاب هدید ارناگ د انک مزیت ونییهداک
 و دنتسه باوخهت هکیلاحرد :دوشیم لف الماک یخرب ناتشگنا شیامنآ نیادد د .دیایم لسب
 یعیبط باوخی « ورباوخ » ًامتح هک تسین نیا مزبتوئپیه ینعم سپ .تسا هتسب ناشیاهشچ هن
 .دشاب هتسب مه شیاهمشچ و هئقر

 دوش هدرب داکب حیحص دوطب مزیتونپیه هچنانچ هک تسا دانا لباق ریغ تقیقح كی نیا
 .دهد تاحت دناهدوب داتعم اهلاس هک اریفاسک یتح دناوتیم

 جداخدن ا وتيم مه نیقلت اب .دوشزعم دداد نیقلت اب هک هچ ره تسا یساسا نوناق كی نیا
 .ٌدَنئیم یزاب اد یگ دزب شن نیقلت دوخب دوخ مه یبط هجلاعم یلومعم شود رد یتحو هدرگ

 ٠ هکلب تسین حیحس اهنت هن دوشیم هتفگ لیذ دد هک تانیقلتلیبنیا مزیتوئپیه قیرطزا هجلاممدد
 و «دیشوش لکلا دیناوئیمن رگید الاح امش» هک دوش هتفگ هورباوخ» هب الثم .تسا هدوهیب الماک
 .نآ ریاظن و «درک دهاوخ داهیب ادامش لکلا ندیشون» هکنیااپ

 هکلب درادرب ندیشونلکل اذاتسدهک دیامن دداق اددامیب اهنتهن هک دشابنیادیابهجل اعم فدح
 ددرگید ات ددرگ وریود نآ تالکشم و یگدنز اب دوطح هک دوش هداد شزومآ دامیبهب یتسیاب

 هکندرک مزیتونپیم حیحم حرط اب .دنکن دوع لکلاب شدایتعا هدابود عناوم اب ددوخرپ رثا
 مزیتوتییح هجدد نیا ات دنناوتیم انثتسا نودب سک همح و دشابیم كبس مزیتوئپیه كي زا تدایع
 دایتعا هقیاس هدایدد دامیب زا لوا هملح دد الوممم .تسا ریذپ ناعما هجلاعم لکش نیا ؛دتوش
 هج دنح رد و .دوشیم تبحص هحلاعم رد نآ شقن و مزیتوئییه هداپدد سپس و دوشیم لاوئس

 .دیامنیم دابتعا كرت و هجلاعم دامب یقلت د مزیتونپیه اب دعب
 رد هک دداد اد هدیاف نیا رگید یبط تاجلاعم شود فالخ رب مزیتونییه هلیسوب هجلامم

 دامیب هوالعب و دوشیمن هدبد لکلاب ددجم یگتسباد و تشگ زاب زا یاهناشن هدش هجلامم یمحش
 دوخ یداع یگ دن زب و دوش لوغشم دوج راک یتحاران هت وگجیه نوشت دن اوتیم هحلاعم زا سو

 .دهد همادا ۱

 هکدهاوخب لق میمص ذا ًاعقاو داتم صخش هکنیا نآ د دداد دوجو یساسا طرش كی
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 سابتلعی اید دنکیم هجلاعم یارب هدامآ اد دوخ تکالهزا سرت تلعب هک سخش دوش هجلاعم
 دهاوخهجل اعم یبوخید یدوزب یصحشننح .ددادرب لکلا ندیشون زا تسد دهاوخیم یدیماان و

 هجل اعمی لیامًانطاب هکیسک و :تسا هدش لکلا كرتهب دوبجم دوزب شذ هلیسوب هکیسک یلد .دش
 وتسا مک دایسبدا رفالیبقنیا دادمتهناتخبشوخیلو .تسامک دایسب شندش هجلاعم لامتحا «تسین

 .دنشابیم یداعمهب لیام یمئاد یتحادان و بارطضا تلعب لکلاب ناداتمم تیرثک ا

 .دیامنیم نشود ییوحب لکلاب ناداثعم هجلاعم هدابدد اد مزیتونپیه شزدآ ریز دداوم

 دش هجلاعم مزیت ونپیه هلیسوب هکناهلاس ۴۵ يلكلا درم

 .تشاد لکلا ندیشونب دایثعا هکدوب اس یاهلاس «سیداد» یاقآ

 عماجمدد ادتبآ .درک بورشم ندیشوتب عورش یلوممو یداعدوطب ادتبا دد صحش نیا

 نآ دادقمب شداک زا یکتسخ عفد دوظنمب د راک د اشف تلعب سپس .دیشونیم یعامتجا تاسلج و

 دهدهمادا شایداع یگ دنذ و داکب دناوتیمن لکلا نودب هکدش هج وتم ناهگ ان هکنیا ات هدوزنا

 «تف رگ دارفتک الهیبیشارسدددامیپ دن امهجیتن یب همه فلتخمودد متم تاجل اس درک هجل اعمب ع ورش

 رايب تدم ات .دوبیفاک لکلا ندیشونب یو لیامت و فایتشا ندربنیذآ یارب زونپیه هسلجدنج

 و یقالخا «یرکف رظت زا شرهوش هکداد شرازگ شنذ و دشن هدید دایتعاب تشگ زاب ينالوط
 یاربیلیخ «سیداد» یاقآ هجلاعمع وضوم :تشونشرتکد .تسا هدش یتدافتم الماکدرم یمسج
 اد ناشیا تستاوتن یداع هحلاعم یاهشود زا یدایسب هکیلاح رد اریذ . تسا هحوت بلاح نم

 .تسا هدومن هحلاعم ارید ییوخب مزیتوئییه یلو «دنک هجلاعم

 دوب هدش لکلاب داتعم شرتخد تای و شرهوشود فک رم تلعب مناخ نیا
 تسلا زور مدش هرهش یشک هنامیپهب هک تسم نم زا تسرد نامی و تعاط بلطم

 ندروخادتبا مناخ نیا هدوب هدنادنگ اد یگاسرفتفاط و تخس دایسب یگ هنذمناخ نیا

 ارنآ دادقمشرهوشنل وا هک رمزا سیل .دوب هدرک عورش سلاجمدد یحی رفت دوطب اد پورشم
 .دادعمب یئاود كوش نمود ندش دداو رثا رد ء دش هتشک شمود ره وش هکیماگنه .دوب هدو زفأ

 دولننمب داد تسد زا اد دوخ درفب یصحنم رتحد اهلت هکنآ زا سپ یلد .دوزفا مه زاب بورشه

 هگدیسد یئاجب شراکهکنیا ات . دش هدنهاثپ بدرشم نامادب شیپذا شیب شهودنا و مغ نیکست
 .داتفاتشحوب دشدهاوخهج راک نایاپ هکشیازاد .دهدباجنا یداک چیه تسناوتیمن لکلا نودب

 .دیشخبن هدیاف تاجلاعم زا كيچيح یلو ؛تفرگ د وخ هجلاعمب میمصت
 منکف ازوج شک رت رمک هنپ رد هدقع تسمرس ات هدب هداب كلف ربت ماهددوج

 هجاوم دوجواب مه یدیدم یاهتدم اتو درک هجلاعم اد مناخ نیا مزیتونپیه هسلج دنچ
 .دشن هدهاشميتفگزابيگدنز تالکعماب ندش

 مزیت ونیبه هلیس وب هلاس ۴۰۵ رم دایتعا هجلاعم

 .درک عورش یعامتجا تداع كي تلمج طقف جداخب لاقتنا لالخرد اد بورشم اقآ نیا



۱4 + 

 .دوزفا ریحا یلغش یاهتیل وئسم داشفد هسغو مغذا یگاهد یارب اددوخ بورشم نازیمیلو .دوب

 دراو یوب یپددیپ یاهوش یگ هنذدد هکدرکیم لالدتسا دوطنیا بورشم نددوخدایز یارب

 .دشوئیم دایذ بورشم هک تشاد داهظا مدرک تاقالم اد ناعيا هبلج یلوادد یتقو .تسا هدش

 شایلحهرتک د لاسی داسپو .دوش نک هشید لکل اذآ شاهقالع هک دش بجوم زونپیه هسلجدذح

 یلکب لکلا ندیشونب اد دوخ لیامت لاحبات دناهدش مزیتونبیه هکیتفدزا ناشی ۰ » :تشون

 « .دن اهداد تسدزا

 دوزفا لکلا دادقمب شرهوش كرم تلعب هک یمناخ
 نیدب « دش یفرعم لکلا هب درکیم لیصحت جداخرد هک یگوجشن اد نامز رد مناخ نیا

 دشیم توعد نایوجشن اد یاس هلیسوب هک یگاهیتداپ «اهسقد .اهینیشنبش ,اهنشجدد هک بیترت
 یماگنهیلو «درک عورش اد بورشم يعامتجا دوطب مناخ نیا .دوزفایم بورشم دادقمب مک مک

 تاهگ انیکو شندشدراو تلعب دامیب یتدم ذایپ .دومن توف شرهوش هک درک رتشیب یلیخ ارنآ

 مامتدد .دیسرت دوخداک نایایزا .تسا هدرک ادیب یگتساو بورشمب هزادناهحات هک دش هحوتم

 "ءارمع بورشم رطب كي مه باوختخرب نئفد ماگنه یتح دوبن یدایشه لاحرد هاگچیه زور

 هکدوب یفاکمزیتونییه هسلج دنج یلو «دوب تسم مدید اد دا هسلج نیلوادد یتقو .دربیم دوخ

 .دزاساهد مناخ نیا یولگ زا ادلکلا ماشآنوخ لاگنحو درم نیذالکلاب اد یفایتشا نینح

 دوب لکلاب داتعم شددب دننام هلاس۴۵ مناخنیا

 یاهتیلاعفد فیاظو هجره .دوب هدرک عورش یعامتجا لیلدبانب اد لکلا مناخ نیا

 دوخ بورشم دادعمب یبسع یاهیتحادان زا یریگ ولج دوظنمب «دشیم دایز مناخ نیا یعامتجا

 تشحوو «تسا هدشهتسباد بورشمبدحذاشیب هک دش هحوتم یناهگ ان كوش كي رثادد .دوزفایم
 تاجلاعم «دمآ ب هچلاصم ددصدد اداپجا ,دریمب هناخناوندد شداتمددپ دننام هکنیاذا درک

 . دش هجلاعم هسلج دنجرد مزیتوئپیه هب همجارم اب هرخالاب ات .دشن عقاد رثّوم یلومعم

 دنک یرا وخی و رشم نیشناج اد وجب دياب هک دوب دقتعم درمنپ |

 یاقآ نوچ هک ءتسا هجوتبلاج رظننیاذا سوصخب ؛دوشېم هتفگ اجنیادد هک ی دروم

 تسناوتن مه مزیتوئپیه اذل .دیامن تابدرشم ریاس نیشناج اد وججآ دوب لیام طقف «نیلکد
 هیلک هدیقع فالخ رب تسرد نیاو دهد ماجنا یراک تساوخیم «نیلک» یاقآ هک هچن آ زا شیب

 .دنک هجلاعم یتیشورهرد ار داتسمسخش تسارداق مزپتونیپه دندقتعم هک تسایناسک

 هدادا و دهها وخن لد هتزا و ًامحش شدوخ دام صخش هکیمادامات هد وشیم تباث اجنیارد

 ًانطاب و ًاعقاد شدوخ شیرم صخش گا یلد .داد دهاوخن ماجنا یداک مه مزیتونپیه دنکن

 .دشخبیم هدادا و ورین یوب ریارب نیدنح مزیئونییه تدوسن ادد دوش هجلاعم هک تساوخ

 .دشاب «عمجوزج» هکدرنک بورشم نددوخی عورش لیلد نیاب «نیلک» یاقآ لاحرمب
 دادقمب دوش وربود شایلغش یاهینارکنف د یگتسخو راک یدایزاب دناوتب هکنیا یارب ًادعب یلو



۱۹۹٩ 

 «نلک دیاقآ اذل «تشاد یخلت یخیداتهقباس یو هداوناخرد لکل اندیشون ءدوزفا دوخ بورهم

 شدادجا تشونرس هب شتشون رسو هداتفا یدوبان و تک اه یبیشا رسد هک دش هجوتم ناهگ ان
 لپاقعدد «نیلک » یاقآ .دشونب رتشیب مهذاب هکدش ثعاب تشحو و سرت نيمهد ؛دوشیم كيدزت
 شیعامتجاتیضو و لنثرطاخب هک .تشاد هدیقع هجلاعمپ عورشیارب نایفارطاشهاوخو اضاقت
 درک دوخ هجلاعمب عورش لاح دشونب وجبآ یمک نآ یاجپ یلو هنک كرت اد بورشم دياب

 ناکما دایتعا كرت هیامنب تابورشمریاس نیشناج اد وجپآ دهاوخچ رگ ا هکدش مالعا واب یلو
 یلکب هک دنک لوبق دشدوبجم دیدیم تک اله ضرعمدد اددوخ نوچ نیآرب انب .تشاد ههاوخت

 ۱ .دیامن دایتعا كرت

 همب لاسکی ,دیشک لکلا ندیشون زا تسد مه «نیلک د یاقآ و درک كمك داب مزیتونپیه
 شرهوش .....د :تفگ هماننآ ددو تشونیاهمان (تلپنادرتکد) نمعارب «نیلک» یاقآ رسمه

 هجلاعم یزیگناتریح دوو ؛تسا .دش بوخالماک شلاح لاحبات .دش مزیت وئییه هکیزود زا

 یلو هک هدادا اد یرتگ دزب نامناس كي هک هدشدداق دا الاح .تسا هدرک ادیپ تلاح رییغتو
 تابورشم اب بارش تساوخ وا تقوره .تسا یتخس ناحتما كي نیا .دشونیم وجبآ زوته

 هجلاعم هک متسه نشمطم نم الاحیلو .داد مهاوخعالطا یلامبانج هب دشونبوجپآ زا ریغ یرگید
 < . تساهنش

 همه تسیئدداق مزيتونپیه هک دیگامرفیم هظحالم امش «نیلک» یاقآ هجلاعم مضوب هجوتاپ

 .دشاین هحلاععهب یضاد ًانطاب صخش دوخ هک یدراومددو ؛دنک هجلاعم هدش هک وحن رهپ اد سک

 .تشاد دهاوخن يرثا نادنح مزیئوئپیه

 مقاد دد و ,ددادرپ بورشم زاتسد یلکب هک تشاد دارصا شز «نیلک » ياقآ هراب رد
 یرا وخب درشم هک تشاد هدیفع نطایددشدوخیل و ,دوبهدش دایتعاك ر تەب دوبجمشن ز داشفودوزاب

 مزیتونپیه یطیارش نینچردرگ او .دش مه دوطنیمهد .دشونب اد وجب كن مث یلد .دنکكرت اد
 .تشاد دهاوخن یبجعت دوش هجاوم تسکشاب

 ۲ تك ۲ _ظظ + ¢ حس سس + +D ِِك

 تدرب نیبزا هلیسو نی رتهب مزیت ونی :
 ۱ تسا تادایتعا 1
 حس ۲ ۲ ۲ + + GE $ FD 2 ¢ SS + SD $ ب۰

 مراهچیش وخان
 (۱)مزیت ونپیه هلیس وب رس یساطو وم شزب ر هجئاعم

 اد ناشیاهوم تادررمه دن زیریم ادناشیاهگشا اهتز

 . رد نوخراشقف و ههدزاود مخز رت یساط ایآ ؟دزیرب كشا یاجج وم تسا نکمه ایآ

۱ Hypnosis and Baldness 
 هحفصزأ مهدزیس لصف تلینآورعک د باتک زا هیچ رت ۱۰۵۱۱۰۱



۱۹۳ 

 نکیل و یاهویم همه رظنم بوخ تخرد وت :یماکاف و تیم رحم ۱۹۴ لدش

 «یدعسخ تبیس هب دسریمن هک هت وک تسدب منک هچ

 و دنزیریم اد ناشیاهکشا اهنذ یگ دنذ تالکشم لباقم رد ؟تسا یبصع داشفو یتحادان هجینت
 .اد ناشیاهوم ناذرم

 مهم لاوئس .دن وشیم یساطو وم شزید داجد نانز زا شیب نادرم هکتسنیا نآ و دنکیم دیب ات

 ؟تسا دوطنیا ارج هکتسنیا

 د فلتحم تایرظت دوشن هتخانش یاهلئسم یعقاد تلع المع یتقو «بطدد لومعم دوطب

 «نآ یدایزاب نمائیو دویمک ؛یثدا لماوع «یاهدغ تالالتخا .دوشیم زارپا نآ هداپرد یددعتم

 سس یوم هدایدد تایرظن لیبقنیا رتشیب ؛دن وشیمذاربا هطوبرم هلئسم یارب هک دنتسه یلئالد

 شزید و یساط ارج هک دنور راکب هنناوتیمن نایاقآ هدایرد لگالد نیا .تسا قداص اهمناخ



۱۹۳ 

 یساط و وم شزبد داحد نادرمزا یخرب طقق اجو .تسا نادرم صوصحمو رصحتم بلغا وم

 .تسین یٹاگمه نیاو دن وشیم

 تلع هک دشابیم وم شزید یعون زا تدابع یساطو وم شزیدزا ام دوظنم ثحبم نیأرد

 رثارد هک تسین وه ش زید عوننآ امدوظنم دوشیم هنهریو تخل رس تسوب دوزای ریدو ددادنیرهاطظ

 یتسوپیدامیب تلعب هک تسینوم شزید غون نآاپ د دنکیم شزیدهب غ درش دیدشبتایو یرامیب

 .دوشیم لصاح رس

 د وجو یلئالد و دهاوش .تسا یبصع تالالتخا اب ءارمه الومعم تخسو دیدش تاساسحا

 دنکی زاب یساط داجیاو وم شزید دد اد یگ د زب شقن تسا نکمم یبسع ششک و داشف هک دراد

 ندیس رن هب طوب رم تسانکمم یساط یعقاوداک وزاس .دیرچیم لئالد ریاسرپ دوج وم لئالد نياو

 نکمم یبسع داشفد ششک اید دنامیم اذغ نودب وم هشید هجیتندد هک ,دشاب رس تسوپب هب نوخ
 هک تسا یمیدق هدیقع كی هیش نيآ و هدنک هن و هدرشف مه رد از وه یایهشید تسا

 .ددرگ یم یساط و وم شزید ثعاب هجیتن ددو دنکیم هفخ و هدرشف اد وم هشید هالک دندوب دقتسم

 :تسا ریز دا رقب یساط یبصع هاشنم هداب رد هحوت دروم تاکن

 دوبجم د دننک یریگ ولج محازم فطاوعو تاساسحا ذورب ذا هک دننکیم شالت نادرم

 دوخ فطاوع كشا هرطق دنح نتحی راب ًارثكا اهتز یلو دن وشیم دوخ فطاوع ندرک بوک رس

 نانآ یساطد وم شزید ثعاب نادرم قیمعو یوق توکسو ندرواینو رباب مخ .دننکیم هیلخت ار
 ندبیلخاد ددغ تارییغتبجومدشن اوتیم تاساسحاناجیمو فطاوع هک تسافورعم الماک .دوشیم
 نیلانددآ داوم لانددآ هدغ هکدوشیم بجومزیرگ و گنجو سوقد شک یارب یگدامآ .دندرک
 .دوشيم وم شزید بجوم نیلانددآ ندرک حشرت دایز.هک دداد دوجو هدیقع نیاو هنکحشرت
 شک و داشف تحت هاحنا زا یوحنب د ومیب نأدرم رتشیب هک دنهدیم ناشن تاقیعحت و یسدرب

 . دن وشیمدیدمهاب هشمه ود رهو دننسه هارمهیهاپ ودرهیساطو مهم لش .دنتسهیگ دنز سوقو

 دن دادیمزاربا یفلتخم یاهلکفب اددوختاساسحا یدنب ددیق هن وگچیه نودب هکینادرم
 یخرب هثبلا .دن دادیناشفا یاهوم الومعم اههصافد ,ناگ دنناوخ ءاههشیب رنه «اهنیسیزومریظظن
 هک دنشابیم تائانثتسا وزح اهن آ لس وم مک هک دن وگیم هدید مهارمشو ناگشیپ رتمزا

 . دنشاب ءدش یئومہک داجد سگ ننسویگ هنز زا هرود كي رد تالکشماب دروح رب للعب تسانکمم

 دن زادنایم راکب ار دوخ زغم اهن ز زاشیب اهدرم

 هجیتت ددو دسربوم هشیدو تسوپهب نوخ دداذگیمن یزفم تیلاعف دایدزا هک تسیف ېکش

 تلالد یساط صوصخب لحم یتح .دنززیریم و هدش كشخ اهن هشید و هدشن هیذخت نوخزا هوم

 عدرش یناشیپ یالاب زاو ولجزا هک نادادمتسایس یساط مون .دیامنیم رکف تیلاعف عونرب
 .تسا فورعم دوشم

 زغم یمادق یاهتمسقدد مهبمو العا حطسدد یتاود تانایرج مینادب هک تسا تیمها ز
 .درگیم تروم

 یلیخ هکلب دزیریم شیاهوم مامت ینالوط تدم كی زاسپ تردنب داکرپو قفوم رجات
 س فارطا یساط , دزیریم شاهلک طسد یاهوم "الومعم رجات درم « دزیریم شیاعوم دون
 رکفتب جایتحا هک هزورما یناهج يگدزب لغاشم .تسا یساسحاد یتک رح یاهتیئاعف هب طوب رم



۱۹۴ 

 یدادمتسایس هلک ارفآ الومعم هک دوشیمیناشیپیالابیساط بجوم «دنداد یرتدایزیهیدن ادودو

 ؛دنوشیم یگدنذ میاقد یناب رق نانز یاههرط هرخالاب ایآ
 اهدرم «دنشکیمن اد یداطتنا نج اهنز هکیلاحدد .دنتسه یساط راظتن ادد رتشیب اهدرم

 .دنتسه نانز زارتیلیخت

 تیلابف هک دداد اد هدیفع نیمه زین یوسنآرف تسوپ صصحتم نیرتگ دزب «دادوباس»
 یساط هک دیوگیم تسوپ صصختم دنمشناد نیا .دوشیم رس یساطد وم شزید ثعاب دایز یرکف
 لوغشم | رحبص ميسو طم زاب یاسژرد ناناقهد نیا کیلا رد ؛تسا ردان دایس تاناقهد رد

 راشف تحت ًامئادو هدوب نیشنهشوک یرهش نادنمداک و نارگ راک اماو .تسا تخس یندی تیلامخ
 . لنت یرکفو یبسع

 بجوم اید دنکیم دیفس اد وم ًادوف ؛دیدش یبسع كوش كی هک تسا دوهشمد مولعم الماک
 یلیخد دورمپ نانذ یبصع داشق هک درک دوصتدیابن نیاریانب ,دن زیرب هتسدهقسد اهوم هک دوشیم

 .دنوشیساط ثعاب و دن زیرب مک مک اهوم هک دوشیم بجوم طققینالوط
 .دنهدیم ناشنرس یاهوم یودرب اد رکف ذوفنو ریثات ریذ دداوم

 ًاهاصتشا اد رگید یصخش هالک نوچ درکیم لایخ «رث دوش» یاقآ
 تخب د دها وخ شاه وم هتشاذگ شرب ۱

 رد .دومنیم تهجیب سارهو پارطضا زا تیاکش .هلاس ۲۴ ناوج یشنم «رتد وذ» یاقآ

 زا یکی هالک جورخ ماگنه .هداداسیئد ینارثخس همناخ ذاسپ هک دش مولعم مزیتوذبیع نمض
 كرج یمک هالک هک دید درک هاگن هالکب هابتشا زا یهاگ آ زاسپ .هتشاذگ شرس اد نادنمداک

 ؛دزيربشیاهومو ددرگ رس یتسوییدامید تبار رسداجد ادایم هکنیازا درک تشحو ؛تسا فیثک و

 لایخ نیا «هدیبسج شرس هناش هب شیاهومزآ ددع دنج هک درک هدهاشم دعب زودود یکی ًاقاغتا

 .دش رتغیب «رتدوش» یاقآ رس یاهوم شزید نایرج نیا زاسپ یدنچ .دش نیقی هب لیدبت وا
 یتفو .تفای همادا شراک ندادتسد زا زاسپ یتح شیاهوم شزید درکیم هک یتاجلاعم امتاب
 ساط یدوزرب هکنیارب ینبم تشاد یحسادد مکحم هدیفع مدید اد وا (تلب ناد رثک د) نم

 د هدورب نیب زا هرئدوش» یاقآ سرتهک هدو یفاک مزیت وئپیه هسلج دنچ .دش دها وض

 .تفد نیب زا زین شمهبم ساره و بارطضا .دندرک ندیئورپ عورش هدایود شیاهوم هدالعب
 ار شدزما «شاهومنتخی داب دیس رتیم «ت رىليس»ىاق آ

 دهدن تسدزا

 سم :ییاوخیب ؛با رطضا راجد هک درکیم داهنا .هلاسیس نآوجرجات «تریلیسد» یاقآ
 .تسا هداد تسدزااد یشسفنیدامتعا مامت هک تفگیم نینچمدو .تسارس ناوا رف یوم شزیدو ددد
 ۱ .دنک زک یمتم شراکیود دناوئیمن اد شرکف

 دابنلوایتفو و تساهتشاد هقناسشاهدا وئاخرد رس یومشزید هک درکیمداهطا «تریلیس»



۱۹۵ 
 ل ا بال رصسرصصسصررا

 ۍساط هب التيم مه دا ًامتح هک دوب هدرک لایخ هدیبسچ شرس سرپهب وم دنچ هکدوب هدید
  .دش دهاوخ رس

 شرس یوم نتحبراب درگیمدوصت هک دوب نیا «تربلیس» یاق؛ رتک د زب تشحوو سرت

 .داد دها وخ تسدزا ار شد زمان

 سرت نیا هحش رکف رک رمت نداد تسد زا و دددرس :ییآ ویب با رطشا یدامیب

 هلک درب نیب زا اد «تربلیس یاقآ تشحو و سرت مژیتونپیه هجلاعم هسلج دنج دوب

 . درک یسدرع زین دوخ دزمان اب و دندرک ندیئور هب عورش شیاهوم .دندش دیدیان اهیشوخان

 تنادیمن یلد ؛تخی,د دهاوخ شرس یاهوم یزور درکیم لایخ اقآ نیا
 شاهوم هرخالابات .تفاب_ دهاوخ تقیقح یزور لایخنب ا هک

 .درک نتخیرب عورش
 ادایم هکشازا دیس رتیم دوب ییصع با رطضا زاد هکیاهلاس۴ ء رحات «توبلاتد یاقآ ۳

 هدرکیمرکف شر مش «دزيمقن واب شند هک دوب اهلاس . دنمانب «لچک هلک د اروا و دوش نساط شرور

 و تالایخ هکنیا بیجعو .درک دهاوخ اهد اروا شنذو دش دهاوخ رگ یدوزب هک درکیم لابخ ۱

 شیاهوم «دیشکیمشرنبتسدیتفد .درک نتخیرب عورش شیاه ومو تسویپ تقیقحهب وا تادوصت

 اریذ دوبن زیگناتریح د بیجع مه دایز «توبلات» یاقآ رس یاهوم نتخیر .دم ایم گنج

 لمع هماج شیوزدآ الاحو .درک دعاوخ نتخیرب عورش شیاهوم یزود هک دوب نئمطم شدوخ

 دن دادیم همادا دوح نتحجب رب وا یاهوم یلو تفرگ قالط ی رگید تلعب شنز هجرگ ؛دیشوییه

 هدابود تسا وخیم وا .ددوخیم هصغ دش دهاوخ ساط یدوزب هکنیا رطاخب طقف الاح وا اریز

 مزیتونپمه هسلج دنچ ءرخالاب دوش وا نز یسک یماط للعب هک دیسرتیم یلو ,دنک جاودزا
 نیب زا یساط و .وم شزیدزا تشح>وو سرت «دوش شضوع «توبلات» یاقا رکفتزرط هک دش ثعاب

 .دنک ندیئود هب عورش هرابود شاهدش هتخیر یاهوم هجیتن رد .دورب

 دیاب یملاسو لداعتم صخش ره .دشاب شیاهوم ظفح رکفپ تهجیب هک تسین مزال درمکی

 رکفیساطو وم شزید هدابدد هکنیا نودب دشاب دوخ یاهوم تبقارمو ظفح رکنپ هک دشاب رداق
 .دنک لایخو

 و لیلدیب مه تقوچیه و «دنداد ییوخ یاهوم یننپ دنتسح دوطنیمه زین مدرم شک ا

 تالایخ لباقم رد اد دوخ راکفا دنناوتیمن هکیفاسک یلو ,دندوخیمن اد یساط هسغ ددومیپ

 جایتحا ؛دنرگب فلتخم یاهاجب اد دوخ رکف ذاورپ ولح دنتسین رداقو ,دننک لرتنک تسردان

 .دنداد مزیتوئییه كمکب

 وم هشید تسا نکمم یهاگ .دنایدرب اد هشید نودب یاهوم «دناوتیمن هتبلا مزیت ونپیه
 مزیتونپیه دداوم لیبق نیا رد «دشاب هتفد نیب ناو هتخوس یلچک ریظن یتسوپ یاهیدامیپ تلدب

 وم یساطو شزید رگ یلد .دنک زبس وم لک یاهرس یودریو دنیرفایب وم هشید دنا وتیمن

 هده آد وج وب یبصعیاهیتحا ران و دایژ رکف هجیتن رد هک «دشاب ندب یلحاد دد حشرق هب ط وب رم



۱۹۳ 

 ع وبطم یاذغمسجتورکف هک منکیمدارکت مه ذاب .دشابیم ادادم شود نیرترثّوم مزیت ونپیه تسا
 ؛دتفابم بآ هدادایب نهد حالطصاب و د وشیه ناهد یقازب دنبغ حشر ثعاب هدادایو دایخایب

 .دوشیم ناهد یقازب ددغ حشرت تعاب یئاهنت هب ندرک رکف طقف هک دیئامرفیم هلفحا« نیاربانپ
 نعلت عطف دوطب . دوشن ندب یلحاد ددغریاس حش رت ثعاب ندرک رکف نیمه هک ددادن یلیلد سب

 ددرگیم ندبیلخاد ددغ هیلک تیلاعفد حشرت بجوم دصرددم مزیت ونپیه لاحرد نقلت صوصخبد
 .دش دهاوخ زین وم هشید ددغ تیلاعفو حشرت ثعابنینچمهو

 ناکش زب یارب هتکندنچ
 .دنکیم هیصوت ناکشزپب اد ریذ هتکندنح «تلیناو» تک د یاقآ

 دنکیم وم داجیا دیما داجیا -۱
 ناکما .دیگود دنهاوخ هدابود وت یاهوم هک دوش هداد دیماد دوش نیغلت دامی هپ رگا

 ,دنیورب هدابود صخش یاه ومو دشابن یدلج یداميب وم شزید تلع هک دراد دوجو یدایزرایسب
 یراک و تسا یثدا امش یاهوم شزید هکنیا ریظن یدیمااند ساپ داجیا زا كشزپ كي نیارباتب
 اریز .تسا یدبدایسب نیقلت كی ءوم شزید یئدالماع نیفلت .دنک بانتجا یتسیاب درک ناوتیمن
 .دوشساط یتسیاب ًاهتح هک درک دهاوخ لایخ و .دش دهاوخ نئمطم دصرددص صحش

 .تسا كمك نیر رد رت ؤم الامتحا یک داهناوو لش -۲
 دها وخ تاجن یبصع ششک و داشفزا .دنک هداهناو و لش ار دوخ دناوئب دامیپ سگا

 .دش دهاوخ دایز شیاهوم ندیگود یناشو تفاپ

 د وشیم یدوعهب ثعاب ت تشمرکف -۲

 كمك نیرتهب و درک دهاوخ هبلغ ندشساط یفنم داکفارب وم شیدد یارب تشم تانیقلت

 .دوین دهاوخ دابیب هپ اد هتکمم

 وه وه وه وج

 مزیتونپیه ,دشاب ینارگن و یبصع للع هب و شزید رک
 تسا رثوم رايب نآ ندنابور ايو یری ولجدد

 مجنپ یشوخان
 هرهچ توا رطد(۱)یئابیزاب مزین ونپیه هطبار

 ؟د رسد نیب زا اد تروص كلو رچ و نيچ دناوتیم مزیت ونپیهابآ
 ؟دی امن توا رطان و باداش ادتسوپ دناوعیم مزیت ونپیهای آ

 رکف كي !دتیا رد عوضوم نیا « دننک رکف یگابیذ و مزیت وئیپه هداب رد دننا وتيم اهمناخ

1- Hypnosis and Beauly 

 اب ۱۰۵ هحفص مهد داهچ لصف تلپناو سکو باتک زا همجرت 1١۹



۱۹۷ 

 یگابیذ» هکنیاآ نا ونعتحت اد یمیدق لثمل ابرض نیا هک تسا اهلاسناکشزپ «تسا هدننک دوجسم

 یلصایاههدغ و اهوضع هک دهدیم ناشن یپارتونپیه دیدج ملع الاح .دناهدرک در «تسا رذگ دوز
 ندب یاجک چیه رد اد رکف ذوفت و رثا .دن ریگ دارق لرتنک تحت دنناوئیم رکف هلیسوب یئابیز

 ا ااا تسویذا رتهب

SD کی ag 

 .تشاد ابی ز مادن او هرهج ناوتیم مزیت ونپیه كمک هب ۱۹٩ لکش

 تسا هتفرگ ارف ارام ندب مامتو هتشاد عیسو یحطس تسا یجداخششوپ كی هک تسوپ
 یاهنیئآ دنن ام اهنتهن .تسا اهگ ریوم و اههدغ .بصعدامشیب لولس نادازهلماش هک ندي تسوپ

 .دیامثیم سکعنم زین هرهج رد ادام رکفت ذرط بلغا هکلب .دهدیم ناشن ادام یتمالس



1۹۸ 

 یگچابتسدماگنه ادشنایانشآ ای ناتسودذا یکیهدشخ رس ءرهح نونک اتهک تسا یسک هج

 ؟دشأب هنیدن

 رکف هک تسنیا ذا ریغ رگم ؟دوشیم خرس هرهچ ارج ؟هج یم ءرهج ندش خرس ینعم

 ؟ دودیم تدوص تسوب هپ نوح د دوشیم اهگ ریوم ندش داشگ ثعاب

 دناهدیسد ناشخرد یجیاتن هب و درک یتاشیامذآ اهرتکد و نادنمناد لسا نیمه قبط

 تسوپ یدد رد یئاهل وات مزیت ونپیه لاحرد نیقلت ندربداکب اب تسا هدش قفوم «امل وی» هلمحز]

 .دنک داجیا «وریاوخ» ءاْسعا زا یخ رب

 دورب ینیشنبش و نشج هب تساوخیم تقو ره «ثگان وس» مناخ ارچ

 ۱ ؟دزیم لوا شندب تسوپ

 یزیح «املوی» مزیت وئییه يک درب دنمشناد تایی رحت و دیاقس عجاد «گ ان وسد متاح

 ینیشنبشو نشجدد دوب هدینش یئاهفرح شاهدادادد سوهلاوب هویب كي هدابدد یلد .دوب هدینشف

 نز نیاب دح ذا شیب شرهوش هک دش هجوتم دوب هدش هداد بیت رت هدادا فرطزا هکیاهنایلاس

 دش دادیپ باوخ زا یتقو حبص دش عورش دادییو داد و اوعد هناحب ندیسد شحمپ .دداد هجوت

 .تسا هدش دادیدب یئشدد حرس یاهلوات شندب رسآرسدد هک دومن ءدهاشم

 نمددب تسوب ریز دراو سوهلاوب ثدنیا هکنیا لثم» :تفگ نینج «تلیناو یتک دد نمب

 «گانوس» مناخ مهذاب دعب هتفه دنح یلد .دندش بوخ اهشوجدعب زودود یکی لاح رهپ .«هدش

 اهلوات هداب ود دک دش هج وتم دش وپ صقدسایل تساوخیم هک زورن آیادرف دش توعد ینیشن بش هب

 .درک یداددوخ ینیشنبش د صقرب نتفد زا ًادابجا .دناءدش رهاظ

 سابل شیوعت ماگنه دشیم توعد یسلاجم و ینیشنب# هب تقوره مناخ نیا هکنآ هصالخ

 د نارگن «گک ان وس» مناخ .تسا هدشرپ یتشددخرس یاهلوات زا شندب مامت هک درکیم هدهاشم

 ندری هناحزا هک دوب اهلاس درگیم بانتحا عامتحاسلاجمب نتفدزا شییزا شیب دش نگهودن آ

 .دیشوپیسدنلب دادنیتنآ یاهسایل اب دیچیپیم دوخبیاهدرپ شن دب تسوپندرک یفخسیار بد تفریمف
 طوب رم طفف دنا وتیمن نم ندب تسوب یاهلوات نیا ًاملسم» :تفگ نمب «ک انوس» مناخ

 «مداذگب دانک اد تداسح ماهتفرگ میمصت هک تسا اهلاس نم .دشاب سوهلاوب نذ ناب

 هکلب هدوبن سوهلاوب نز ناب طوب رم وا ندب تسوپ یاهلوات تفگیم تساد متاخ نیا
 .دوبهد رک جییهت ادمن اخنیا دایز تداسح .دوبوایضوعو تسردات تاساسحاو فطاوعهب طوب رم

 . نادوناجهیبش ایو دهیم لکشرییغت رطخزورب ماگنههک نوملقوب دننام «گانوس» مناخ
 نشد دید زا ارد وخ ندب تسوب تند رییخت ۳ هک رامسوس یعوت ددنمس ماب یکچ وک یئأرحص

 .دادیم گن د رییغتشندب تسوپ هنوگنامه .دنرادیمنامادد
 د دداوم لیبق نیا زا یدایسب یداح .ایناتپرب یبط مزیتونییم نمجنآ یاههسلج تدوص

 لالتخا داجیا ندب ددغ و هاضعا ریاس رد «ینالضع «هاگ ادوخان » داشف بلغا .تسا اهیدامیب

 ینالضعداشف داجیا تلع .ددرگیم ییاوخیبای دردرس «سقن گنت احد سحش هجیتن رد و .دیامثیم

 هک , دوشیم ثداح یقطاع دادیود كي قیرط زا الومعم اهیدامیب ذورب و هاگ !دوخان یبصع ای

 .تسا یگابیذ یاربیگ دزب تفآ هرخالاب



۱۹۹ 

 ؟ درب نیہزا ار لما وع نیا نا وتیم دوطچ ںیہ

 هدیانیبیل ومعم تانیقلت ,.تسا برططمو شوشنم «یانوس» مناخ ریطن دامیب رکف هک یئقو
 تسیندداق دامیب «دنوشیم جداخ رگید شوگ زا و دداد شوگ كيزا تانیقلتنیا هک نوج ,تسا
 .دشحب شمادآ اددوخ باسعا هاگتسدو بنج ادشخبدیما داکفاد دیامن زک رمتم اددوخ رکف هک

 شیوشت نیا و دنکیم ذوفن ی روم وحنب نقلت ,دوشیم زک رمتم رکف مزیتونپیه هلیسوب
 .دوشیم وحم ینادد بارطضا و

 اددوخ دوطچ هک دوش هداد شزومآ زوئپیه قیرطذا یتسیابیم «یگانوس» مناخ هیضق رد

 شیپ تیمعشد هدابرد ندروخ هصغ زا د .دنیبب دنتسه هک دوطنامح اد قياّقح .دنک هداهناو و لش

 .درک دهاوخ لصاح دوبهب جیددتب دا ندب تسوپ هجیتندد د دیامن یداددوخ هدمآ

 درفره یفادد تیصخش ذأ یصوسحب یعاقدراک و زاس غ ونکی ندب تسویدد لمد ندش رهاظ

 .دشابن یگابیذ تفآ ییاوخیب هذادناب یلماع چیه دیاش ۰ تسا یفطاع تالاح اب هذدابم لیلد و
 بجوم اهنیا ریظت أاوع ریاس و .تسا ینیشنبش یگتفوک ذا یمان هک امش یغورفیب ؛یگتسخ

 ۱ .دوشيم یباوحیب و ندیلول
 باوحب «با رطخاد | خب ماگنه مزیناگ دا هک تسا هتساوخ دوطلبا تعیبط توج

 .دیامنیم هطحارم هجلاعم یارب ییاوخیب ذا ینارگف تلعب دامیب صخش اذل دورن

 دوشیم یباوخیب زاغآ تله یتاساسحا د یفطاع دادید كی هشیمه یناود یدامیب ره دد

 باوحب هست رد و هدومن سرت و رطخ ساسحا تدیپاوخن بش دد یکی شا رد دامیب صخش هک

 ۱ .دوشيم لکشمدایسب ای نکممریغا یارب نتفد

 «بش ءآ ریز . دیباوخیمن اهبش دوب لاس جنپ تدم هانگساسحا تلعب هک یناوج مناخ
 دوب هدرم شردام و «هتفرباوخب شب رم ردام زا یراتس رپ ماگنه

 اهیش هک تسا لاس جنپ تدم هکدرکیم داهظا .دوب یلغاش ناوح نذ هک «ادل وفد مناح

 هتسخهدی رب کف د ناتجنآ هدادا دد زود رسارس رد .دباوخب دناوتیبن دوآ باوخ یوراد نودب

 اد دوخ دوب هدش هدوهیب الماک شیعامتجا یگ دنذ هدوبن یداک چیه ماجناب رداق هک ,دوب هتفوک د

 تدم مناخ نیا هکدش مولعم هبحاصحذا سپ « دوب نازیرگ عامتجا زا .دیدیمن عامتجا لخاد
 : دوریم باوح شردام زا یدائتسرب ماگنه بش كی .هدرکیم یدانسرپ شریپ ددام زا کدی ذم

 كمك ید زا شردام هک دنکیم دوصت «تسا هدرم شزدام هک دنکیم هدهاشم دوشیم دادیب یتفد

 دعب بشنآ ذا .درکیم هانگ ساصا «ادلوف»مناح هحیتن رد و .تسا هدشن دادیپ دا یلو هتساوح

 داب « یتکدب همجارم ماکنه هکنيا اب دیاوخب تسناوتیمن اهبش دوب هدماینشغارسب باوخ رگید
 یددوم د تساهدرم ادصیب د مادآ یلیخ كمك یانضاتتو ندز ادص نودب شددام هک دوبهدش هتفگ

 دوب هدیشخبن شاهدوب یرادیب لاحرد نوح نقلت نیا كلاذعم دیامت شت زرس اد دوح هک درادن

 . دش زکر متم الماک شرکف هک زونییه باوخرد یلو . تشاد همادا اهبش یف ییاوحیب زاید

 تسناوتو دیدرگ عقد شعانگ ساسحا دعبپ نآ زا .دنکبذج اد شخب یلست تانیقلت تمضاوت
 .دوربورف یمادآ و نج أز بآ وجب اهبش



۳۰ ۰ 

 و هدوسرف ار هرهج هک ؛تسا یگاییذ ناثمشد زا رگید یکم .یفالاسع ءاگ | دوخات ششک

 رتشیبندرگ و تروص كورجد نيج دادعت «دن و ربع رتدوگ زورب زور اهمشح ؛دیامتیم هدیک ورح

 یگ دن زششوک و شالتد سوق د شک یمیبط لمعلاسکع هجیتن ینالضع ءاگ آدوخان ششک .دوشیم
 .تسا رطخ ساسحا د دیدهت یمیبط شنک او و هدوب

 وسرت ساسحا .دنتسح عوتتم و فلتحم تارطخ یزورما دیجی یعامتحا یگ دنذ دد

 تسد زا ای و نادقف زا سرت «یگتسکشرو زا سرت ؛یئمالس نداد تسد زا د یدامیب زا رطخ

 و ینالنع ششک داجیا «یونممو يدام یک داوناخ د یعامتحا لماوع زا یدایسب «قشع نداد

 يسن |كیم شاهرهچ یتشز لماع اد شرط وشردام هک یمناخ

 یگلاسجنپویس نسدد «تسنادیم یبصعیثحادان دد هدیچیپ معدد ءاددوخ «نمرش» مناخ

 یک احشتدوص طوطخ تشاد یاهدیشک مهدد هرهچ «دوبینابصعد برطضم ؛یبصع یتحأ دان راچد

 .تسا ءدش هداهن یو ۀتاشرب اهدرد همه «ینیگنس زا یشان یایداشف همه ایوگ هک دوب نیا ذا

 تسود ارم رگید مرهوش هک متسه نئمطم نم» تفگیم د دوب برطتم و نارگن شاهفایف هدابرد

 .ماهدش لمحت لباقریغ و قلخدپ ءاهذود نیا نم «منک شنزرس اد مرهوش مناوئیمن نم .ددادن
 د عضد ننچ هک درک مولعم هبحاسم هقیقد دنح «دنکیم شزاس نماب مرهوش هک تسا بیجع یلیخ

 دوجوب شرهوش ددام اب یریگ رد رثا دد و جاودزا ذأ سپ یدنح «نمرش» مناخ رکفت ذرط

 تدابمبای فطاوع ندرک هفخ و رهوشددام اب ینلع یوگموگید دایرفو داد زا سرت .تسا هدمآ

 یناودیتحادان و بارطضا ثعاب ,هماع حالطصاب یزید نورد و یروخدوخ و یراددوخ رگید
 .تسا هدش مناخ نیا

 و نچ یدادعتزا دوب تدابع هک مناخ نیا بارطضا ینوریب و یرهاظ جیاتن هک یتقد

 رد رهوش تداد تسد زا سرت هرهج یئ ابی نداد تسدزا سرت .دشرهاظ هرهح رد هک كورح

 هکیلاحرد دیدرگ تدوص كورجو نج .بارطضا دایدزا بحوم یئاهنت هب سرت ؛دش زاغآ یو

 رگیدتدابمب «دش هدرپس یشومآرف هتوبدد ,دشاب رهوشددام عوضوم ذا تدابع هک یلصا هلئسم

 رهوشددامزا با رطضا و سرت نیشناحرهوش نداد تسدزا یرتو تروص كورحو نجزا سرت

 دوب هنس

 لسلستودود «تفر نیب ذا مناخنیا تابا رطضا د اهسرت هبلک «مزیتونپیه هسلجدنچزا سپ
 .دش هتسکش یتاطیش

 رتناوج اددوخ زوربزور و هدومن ۍرتشیب هحوت دوخ یئابزډ هرهج هب «نمرش» مناخ

 .درکیم سابصا رتابیذ و

 هدومن زک رمتم تقفدب اد رکف !ریذ .دتداد یاهداعلاقداخ یورین تاساسحا و فطا وع

 سطن یتادابع یبسعو یساسحا تلاسرد هک یصاخشا ؛دن زو ایم دوحوب مزیت ونییع هییش یئلاح و

 مباصعا ماهدش هدوسرف نم مس ريم نآذا نم « مداد ترف نیاذآ نم دننکیم دارکق اد نیا
 جاو اج ۽ ډپ

 .دنیامنیم یناود یړامیب داجد اردوح



۳۰ 

 هکدنزومایم دوخ تادامیب هب ناکشزپ هک دیامنیم یدوآدای اد ریذ تاکن «زریام» رتکد
 .دنیامن نیفلتدوخی

 .دوش بانتجا اهنآ زا دباب هک ی لماوع و ظافلا

 .تسا نقلت عونکی «ندزقت» هک هیشاب هتشاد دایب : ندد قن

 يمسجیگ درمژپد یکتسخ تعابیناودو یرکفیگنسخ :یفطاع و یرکف یگتسخ

 .۵ وشه

 نيچ داجیاینمی هصغو ینارگن هک دیشاب هتشاددایب :اههد وهيب هراب رد ندروخهصغ
 ,كورحو

 .تسایناود یاهینحارات همدقم و هدش ینالشع .داشف ثعاب مشح : مشح

 .تسا یگابیذ تفآ تداسح :تذاسح

 .دیامنیم یفنم فطاوعداجیا یگامندوخ د تمهت : ی وگ دب ویز ون هنیک
 تشاد هجوت اهن اب دیاب هک یملاطم و ظافلا

 نیا .ددغو هاضعاب یگ دامن او :تالضع ششک ن درب نیب زا یا رب یگداهناد نیرمت -۱

 .دنهد ماجتا اددوخ یعیبط فیالثد هک «دنهدیم اد تصرف

 . .تسا یبسع تمالس بجوم :ندوب لاحشوخ و ندیدنخ هب تداع ۳
 تیعفومو یدوبهب ثعاب دامییدد ,تیقفوم ریواست.دوصت :دوصت و لیخت زا هدافتسا -۳

 .۵ وشیه یو

 شومهذادنا نیاات رکفتذرط و فطاوع یتقو هک دیشاب هتشاد دایهب ثحبم نیا همتاخ دد
 یطگارش یط مزیت ونپیه اب هک تسین یکش «دیامن لوات داجیا ندب تسوپ دد هناوتیم هک تسا

 .دومنفافش» فاص ادتسویو درب نیب زا ینیممنینسات ادتدوص كدرجو نيج یدودحات نا وتيم

 .تسا یناوج ظفاحو یلابیز یوراد نبرتهب مزیت ونپیه
 دنکیمرأا لخاد زا هکتسا یناور یوراد اهنتو

 مشش یش وخان ۱ ده

 م زین ونییهد یرهاظ يمسج یاهصقن و بیع

 د ینامسح سصقا ون هب طوبرم اهین اشیرپ یپ تلع مه یهاک هک تسا هداد ناشن هب رجت

 . تسا یعامتجا تیسخش دادومن یگنوگچ

 یگ دزبایو رسولج یگوم مکیددقایو نابذ تنکل ریظن ینامسج صقاون تاقوا رثکا
 هک خش یلو « دنتسین مهمد هجوت دروم السا هدننیب رظن رد نآ ریاظن و مشچ یکچوک ؛ینی

 هتشاد كچوک سقن نآب اسهلاس هک یهجوت د زکر مق تلعب ؛ تسا ینامسج كچوک ص قن یاداد



۳*۴ 

 یمسج كچوک صقت نآ . هناهداد یدج ای یخوشهب یتارکذت نایفآرطا ذا یضعب مهیهاک د

 رد دهدیم تیمها تسا هحوت دوم هک هچنآ زا شیب یلیحو دزاد تیمها هجن آزا شیب یلیح ۳

 . مداتفا واگ و هشبنب یوگتفگ دایب نم اجنیا

 واګاب هش یوگتفک

 هشب یوگتفگ ذا ینائساد یی رع یاهتئارق زا یکیدد « مدادیم سدد یب رع « هتشذگ رد

 واگ هب نتساوخرب ماگنه « دنیشنیم یواک خاش یوزر یاهشپ یدازنمج درد زود , دوب داگ و

 ترذعم مدشوت یتحادان و یگتسخ ثعابو متسشنوت خاش یور یاهقیقد دنچ هکنیا زا : دیوگیم

 ۱ . مهاوخیم
 دسر هج میشن وت دوحد هحونم نم یتسشن نم خاش کور یتفووت : فهدیم بأ وج واک

 . موش هجوتم نتساوخرب ماگنه هکنیاپ

 تفرگ ناوتیم یناود و یعامتجا هدنزدا دایسب هجیتن كی « داگ و هشب یوگتنک نیا زا
 دننکیمدوستهشب نامه دننام مدیم ذا یخرب هکنیا نآ و . دشابیم تیرثک اهب التبم هنافسأأتم هک

 رد .تسوا تیصخشو دوجوهب هدش هتخود اهمشح همه راک رهددد تیعشوره ردد لاحره رد هک

 . دنشاب هتشادن واهب یهجوت نیرتکج وک الصا تسا نکمم نارگید هکیلاح

 تسا هذادنا ذا شیب تیساسحو تقد زایشان اهیناماسبانو اهیتخبدب رثک اتاقوا یهاگ
 عامتساترشاعم هت وگ رهذا ًادمعو , دننکیم ینیشنبقع دوخ نورد نیمزرسهب مدرم زا هتسدنیا

 . دنیامنیم يراد دوخو بانتحا مد رماب

 ینامسح صقاون , فض تاکنرب شیاکفا ۰ تفدورف دوخ رد و دناسم اهنت هک یسخش

 لسلستودود نامه هک ددنگیمن یتدمو-. دوشیم زک رمتمد هح وتم شیگ دنز داوگ ان یاهدادیورو

 . ددرگیم دا رقرب هنایذوم

 رگید یاهدع یلو « هننیبیم دنتسه ًامقاد هک دوطنامه اد دوخ مدرم تشيب كش نودب
 .دنیامنیم میسرت یتخبدبد یگ ریتدد قرغ دوخ زا یریوصتو . دنشابیم نیبدب تهجیبو لیلدیب

 هنآ وئنس . تسا ندرک س رفد ندرک دوصت « ندرمش دد ‹ زغم تالاحو صاوح ذا یکی

 یگرزب یاهشوگ ریظن ینامسج صقاون ذا رتائت نادنمررنه و « امنیس ناگ راتس زا یرایسب لاثم
 حالطصاب صقاون نیا هک دنهدیمن هذاجا هاگچیه یلو « دن ربیم جند هک دزب داجنهبان یاهاپ

 ناواکناود یارب . دداد زاب تفرشیپ زا اد اهنآ و هدش ناشیگ دنام بقعو دوک د ثعاب ینامسج

 سناشدب و تحخیدب اد دوخ یگزجح دایسب سفاون نتشاد تلعب هکیئادامیباب تاقالم و دروخ رب

 . تسا يداع زیح كی دن أديم

 دننکیم هعجارم هجلاعم یارب یدامیبیلصاد هیلوا تلع رطاخب : تددنب ینادامیب ینج
 منسهدرماپ یتقدای منکیم تداقح یاسحا نم» دئدادیم داهظا هک تسیا اهنیا تیاکش الومعم

 ذایاهطقن رد یدرد ساسحا نارکیداب ترشاعم ماگنح تسا نکمم نینچمهو «شابیم تحادات
 یلصايتحادانب تسا نکمم هشابیمیرتأب «ارمه هک یتاساسحاد یندب مئالع . دنیامنب دوخندب
 . دوش عج اهیتحادان ریاسأیو
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 ,نابز تنکل <« تلجخویگورمک ساسحا ۰ ندرک قرعای شزرل تسا نکمم بیترت نیدب

 . هبآ دوجوپ یدعم ی هیت دانو بلق شب

 . ۵ وشیش یناور یتحادات بت وه زار نیا نتش ادهاگن ناهنپو . دیامشمم دیدرت ۳ راهلتآ رد

 همجارم رتک دی شوگ اب «ینیبندوب یک د زم رطاخبهک اد یسخش نینچكي عضو دینک دوست

 . دیامینم یبصع یاهیتحادان دیلوت هدننک نارگن عاضوا نینج . هنکیم ینارکن داهظاو

 یاربرضاح اد دوخ « دوخ یاهیثحادانو ینارگن رب ندمآ قئاف یارب مدرم ذا یخرپ

 . هنیامنیم كيتسالپ یحارج
 ای دوخ ندرمش ربتح صوصخ دد رمتسم ینالوط رکف هکنسشیا هظحالم لباق تتیقح كي

 عسقاد رد و المع هک دوشیم بجوم «متسه نارگید هنخشیدو هرخسم عوضوم نم» هکنیآ دوصت
 دوخدئنکیم یعس ساخشا لییق نیا . نیآ دوحوب یو شورو تاک ر حو صخشرهاظ دد یتا ریفت

 . دنروآرد یصوصحم بلاقب ار

 يقالحا تایصوصخ ۰ دنددافق هک دنتسه یدادعتسا ابو شوهاب ناگشیپ رنه هیبش اهنیاو

 . دنذک دیلقت تداهماب اد نارگید داثفدو تاک رح

 یزابءیگدنز یتائتدد اد یکانهودن او دنیاشوخان یاهشتن نینج نادامیبلیبق نیا ارج
 .٩ دننکیم

 «مزیتونپیه دوخ» یناب رق لاحناشیرپ نادامیبزا هتسدنیا هک تسنیا الاب یارج باوج

 ییوخب هدش مزیت ونبیه صخش كی هک مین ادیم اسم اریذ . هناهدش دوخ یگ دنذ یقافتاو یفداصت

 .دزاسرهاظشقن نآ رد اردوخ تیصخشو هدرک دیلقت اد .دش نیعلتین اور ساخ تلاحكی هناوتیم

 مزیت ونییه ؟ اجک ردو ؟ ارج ؟ تقودج ؟ روطح دامیب سحش نیا هک ت سناد دیاپ الاح

 ؟ تسا هدش

 دولعجتالاوئس خساپ « دنکیم یسدرب اد دامیب یدامیب هچخیدات تقدب واکناود هکیتقو

 مهرستشپ ثداوح یرس كيايو یساسحا دادید كی : دوشیم ادیب ؛ اجک ر دو ؛ ارج ؟ تقوهچ .

 . دشاب هدش طلغ داکفا ندش زک رمتمد یدامیب بجوم تسا نکمم یساسحاد یفطاع عمتجمای
 . دیامنیم زک یمتم هط ود رم عوتنوم یودرب تدشب اد رکف ۰ تاسابصاو هفطاع هک مین ادیمام

 .دشابیم مزیت ونپیه عوني یدایذ تبس هب یلو « دشابن مزیتونیبع هیبش ًانیع تسا نکمه هچرگ
 یمقومدیلأاح نیتچدد هک یرکف عونره .تسا دیدش رکف نک رمت كی زاتدابع مزیت ونییه ارز

 بار طضا و یتحادان رگ او دوب دهاوخ رۇم یمزیت ونپیه یورین دننام ؛ دشاب هدمآ دوجوب
 فطاوع رث ات تحت داکفا بیئرت نیدب « ددوآدهاوخ دوج وب اد یتالالتخا هتشد كی شاپ دیدش

 . دش دها وج یعقاو یناشیرپیپ هب رجم تاساسحاو

 لیسو هک . دنتسه یبسع یاهیناشیرپ لیبق نیا زا یئاعەنومت یز یاهیدامیب عاونا

 : ماهدرکهجلاعم اد اهنآ (تلپنادرتکد) نم مزیت وئپی



۳۰۴ 

 دوب هدش یناود یتحادا راچد کر زب ینیب نتشاد تلعب هکیناوج

 ناونم دربیم جند كاندرد مهبم تالمح زا هک هلاس ۲۵ ناوج یشنم «ریذوم» یاقآ

 یعامتجا یاهددوخرب زا درکیم یعس دوی نکمم هکیگاجات وا . دش هداتسرف نم دزن هجل امم
 دروآ دایهب اد دوخ یناشیرپ نیا یهاگآدوخان تلع تسناوتیمن هکنیا زاد . دشاب نازیرگ
 دادی ودتس اوت .«ریزوم» یاقآ مزیتونپیع دوشن هری ات تحت هرخالاب .دوب تحادانو نارگنتخحس

 . ددوایپ دایپ دوی هدش شایلعف یناود یدامیب بجوم هک اد یک انددد

 شیایسالکمه نیب یگدزبینیب نتشاد تلعب ۰ یگلاس هدداهچ تیساسح نس دد ًارهاظ

 زاو , دوپ هتفدورف م ولب نامذ نامه زا وا زنمید ینیقلت نینچ . دوب دش بقلم هبثپ نا ولهپهب
 . دندنخيم داب گدزب یثیب نتشاد تلعب ناتسودو نایانشآ مامت هکدرکیم دوست دامیب دعبب نآ .

 كاد دننام ؛ دوهشم نادرم زا یدایسب هک دش نیفلت دامییهب مزیتوئییه هسلج دنحزا سپ

 ییوگمنداب یسکچیهرضاح لاحرد هکدش نیقلتواب هدالمب .دناهدوب هگدزبینب یاداد نتگنیلو
 . تسا بک دزب یثیپ یاداد هک

 شناوجونیاهیسالکمه هک تسا یگلاسهدناهچ نینسد غولبنامزب طوبرمرکفنیا هشید
 رثفنیادینآ وتيم امش نیاربانب , دنتفگیم هبنب ناولهب وابو هدرک داینیپهب هداشآ یحوش نأ وئعب

 . دینک رود دوخ زا اد

 هدهو :هدرک یسیون مانیعامشجا هاگشاب تایردهک تشون یاهمات « ریز وم«یاقآ دعب یدنج

 ۰ .تسا هتشاذگ دانک اد عامتجا زا دارف یاهیناشیرپو تابارطضا ساسحا نآ

 (زیتونپیه یلو « دهد رییفت اد دامیب صقان وضع دناوتیمن مزیت ونپیه هک دوشیم هدهاشم
 داودیماد ناشخدد هدنیآ و . دهد ریفت تسا یناشیرب ثعاب هکاد طلغ رکفت ذرط هناوتیم

 دزاس اهناسنا یارب یاهدننک

 مناخ هزیشود نیا زارد و بسانتیب لکیهاب مزیت ونپیه

 ؟درک هچ سيون نیشام

 هجلاسم یارب یاهلاس ۲۵ ناوح یسیون نیشام هزیشود : دیوگیم «تلپناو-_یج_ساد» شک د
 بسانمان و عوبطمان یعامتجا رظت زا اد دوخ هفایق مناخ رتخد نیا . دش هداتسرق نم دزن
 یئاههناش یاراد « تشاد نا تسب نودید نهپ یاهنیس و كيرابو دنلب یدق اریز  تسنادیم

 .دوب هاگ آ یک انددد دوطب بیاعم نیاهمه ذا . تشاد یبط كنيع شیاهمشجهبو دوب یناوختسا

 ذا یتقو . دنک تک رش یتدایو صقر رد دناوتیمن هاگچیه یاهفایق و عضو نینچاب هک دوب دقتعم
 ماگ هک داد باوح . دنکیمن تک رش اهنشحو عماجمرد ارس هک دش لا وتس «توداید «زیشود

 .دندنخیم نمی نا رگید هک متسه نئمطم د میامنیم یتحادانو ددد ساسحا سلاجمدد تک رش
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 «تشذ كدداهچی»هب شاهداوناخ نیب یکدوک نامذ رد هک دش مولعم مزیتوتپیه لاح رد
 عامشلاتحتو رشات تست هک هتشاد یگابیز رهاوح «نوراپ» هزیشود هدالعب . تسا هدوب فورمم

 ياهن ادنمتداعس یک دنذو هدرک جاودزا شیابیز رهاوخنآ رضاح لاحردو ء تسا هدوب دایگابیز

 شخدوتهک دنتفگیمواب شددامو ددپ . درکیم یک دنز شیدامو ددیابذونه وا هکیلاحدد « تشاد

 هج ره دياب الاحو دش یهاوحت ترهاوح یتحبش وحدب هاگچیهد یتسه یمجحرت لب اقد هداسیب

 «نوراپههزیشود هک دشیم ثعاب یتادونسدوداتفگن ینج ,ینکب تدوخ لاحبیرکفو یبنجبرتدوز
 شرگنابیرگ یساسحا نآرحب نامزو  یناوجو رد هک ار دوخ یناود یاهیتحادان للع دناونن

 . دیامن .داهظآ دش

 . دوکیم دوست «تشز كدرا هجی» ثكي ار دوخ طققف دامیپ یلاوحاو عاشوا نینجرد

 دا لاح رد هکدنتسه ټ تشذ ناتز زا یوایس هک دش نیتلت دامیپهب دیشخب

 ذا یمسج هک دزب صقن نم ۰ نتشاداب هک هنتسه یروهشم نادنمرنه یتح . دنشابیم یاهث ادنبتداعس

 . دن رییم تنل دوخ یگ هند

 درادهاگق تسرد اد دوخ مادنا هک درگی دای رگا هک دش نیفلت زونییم باوخ رد دامیبهب

 هءاربو « دنتسه كيداب و دنلب دقدمه اهنکنام . ددادن یدرس یهنلبدق دورب هاد حیحص دوطبد

 یاحب شیاهمشح یاربو . دنک هدافتسا یعونصم یاههنیس زا دناوتیم شاهنیس یفاس ندربنیب زا

 , دنک هدافتسا یگندیابیز ياهكتيعزآ دنا وتيم تشزینیب هرذئیعزا هدامتسا

 رثه د دنک هدافتسا فورعم یگابیذ یاهنلاس زا دناوتیم شاهرهجو اهوم شیادآ یاربو
 سابل ندیشوپ ذرط و عون باختنا یارب . دریگبدای اد دوخ نداد هولج ابیذو ندرک شش یادآ
 دنک تک رش یعامتجا یاصبولک رد هجیتن ردو دنک هدافتسا سابل صوصخم تالجم زا دناوئیم

 . دیامن توعد اهنآ زا الباقتمو هنک تک رش ناتسود صقر سلاجمددو دریگیدای صقد

 یگ دنز هک درک یاسحا راب یلدا هءآرب دامییو . دیش ار دوخ رت 7 تانیقلت لپبق نیا

 هتفرگ دایصقد , هدرک ی سیون مانسینت هاگشابكيرد هک تش تشون دعب یدنج .تسا شخبتذل و نی ریش

 . تساهدش انشآ زین یناوج یسپ كیابد
 هجل اعم شورو هلیسد كي مزیتونپیه هک دهدیم ناشن ینادر یاهپدامیپ لیبق نیا هجلاعم

 هک دوریم دیماد . دشابیم تاصلاعم یلومعم یاهشور هزوح زا جراح هاما هک تسا یوم

 تاجلاعم یارب مزیتونپیه صوصخب و . دبای هعسوت ذوربذود مزیتونپیه قیرط زا تاجلاعم
 . دشابیم شوم دایسب دناهدش عورش هزات هک یناود

 متعه یبشوخان

 (۱)قشع زا یشان یاهب دامیب و مزین ونپیهو قشع

 اد اود بلط دنکن تعشع درد ضیرم هک اد ام دنمددد لد تجاح هج تجلاعم هب

 ۱- Hypۍosis and sex تلپناد باتک ۱۳۳ ات ۱۱۷ هحفص مهدنه لصف زا ییسفت و همجرت



¥ 

 ؟ تسیچ قشع تیهام

 ؟دوشیم یرامیب بجوم هن وگچ قشع
 هوروآ دوجوب اد قمع ناوتیم مزیت ونپیه هلیسوب ایآ

 یاهجاودزا زا ء درب نيب زا ار هدش داجیا یاهقشع ناوتیم مزیت ونپیه هلیسوب ایآ
 ؟ درک یریگ و اج بسانتمان

 .دش دهاوخ هداد یحیحص و سانم باوج الاب یاهشسرپ امت هب ثحبم نیا رد

 .دناهدیشیدنآ داپذ یمسجد یناود ,یرکف رظنذا قشع یگنوگحد فیرعت «دابدد ارش

 .تسا هدنکفا قشع تیهام یودرب یاهزاتوت رپ یمزیتوئبیه تاجلاعم هدابرد ریخا یاهیگوجیپ

 مزیت ونییهو قشخ نيد یدایز دامسب تحایش هک ن:هدیم ناشن یم زین ونییه دیدج ثاقیقحت

 هجوتقشع تیهام سپ «تسا رکفززکرمت ودرم ًاشثم اریذ .دداد دوجو یناود و یرکف رظتزا

 .تسا رکف زک رمت و
 و باصعا یتحادا ؛یباوخیب .دددرس «سفنگنت ریلف اهیدامی ذا یدایس یسدرب

 یساسحاتلعو ًاشنم یادادیناود یاهیتحاداننیا هک دننکیم داکشآ اهن آ ریاظند يناورتالواتخا
 رگید ترابعب «دنداددارق مدقت لوا هلحرمدد یتشع فطاوع و تاساسحا هک دنتسد ینطاع و
 .دن داد یتشع تلع ینادد یاهیثحادان رتشیب یماگ

 یاهتذ .ورمک و لوح یاهنارج مشج طاتحم یاهاون اد ,لبنت یاهقوشعم و قشاع

 یاهوئمود و دوسح یاهتیلوژ «دن وشیم خرس تلاجخ زا هک ی ئابیذ نانذ ءمیقع و جازم درس

 تالالتخا زا یفلتخم ياهلکش د اهتلاح یناود یاهیتحاران لیبق نیا همه جازمدرس د لیمیب
 .دن داد یتشع تلع و هدید همه هک دنت ینت یناود

 هدزدانک رب اد مزیتوئییهرارسا هدربیمزیت وئییه هدابدد دیدجتاقیفحت :قشه تیهام 1

 رکفزک رمت تدش زین قشعدد .تسا رکف دیدشزک رمت اساسا مزیتونپیه هک هدوبن مولعمد تسا
 شیطریظن یمسح تا رییغت ثعاب باصعا هاگتسد هلحرم ودرهدد , تسا بیت رت و لئش نمهب

 .دوشيم نآ ریاظت و ءرهج ندش خرسو بلق

 درک ناوثت اطخرکف نیدب هثکننیا لح تسا ام شناد هلصوحرد هن قشع لکشم

 دنمورین هفطاعو ساسحاود نیاذا یکی ریثأاتتحت رغم هک یتفو هک تسا داکشآ نیاربانب
 هدید دایسب .دیآیم دوجوب یلخاد هحشرتم ددغ و ندب ءاضعا رد یمیسو تاریبغت «دریگیمیارق

 .تسا هدوب حلاعم زین قشع «تسا هدننک هجلاعم (زیتونپیه هک دولننامه هک تسا هدش

 تسآ هدننک هجلاعم م زین ونپیه دننام قشع 8

 ریظ یناود فلتخم تالالتخا داحد هک نانز و نادرم و نارسپ و نارتخد زا يدابسب
 شبط؛یتسس ,یگدادایب «شومآرف.هظفاح فض«یسیاولد؛ینارگن ءصرت «رکفتتشت «یبیاوخیب
 . .دناهدش هجلاعم ندش قثشاع ذاسپ «دناهدوب یضوم یاهجلف بلق

 زورفا لد نآ نسح و نم قشع زور ره داب دایز هک برای

 اهنآ و دن ریگر ارق هحوتدروم دیاب ثحب رد 15 دناد دوحو قشع زا یرگید یاهلکش ۱



۳۰۷ 

 تبسئدرمود قشه لثم تسا رگیدکیب تبسن سنجمه درفود یاهقشعو هناددام یاهتشعزا هنتدایع
 .مهب تیس نز دد قشع ابو مهب

 هکتشیا.تسا هدشهدید لمعدد هکیاهجوت ددومد میستکن -نا رامیب یقشع تا رظاخ ۸
 دوخیقشع قگالع یگ داوناخ تاحاضتفا و یزیدوربآ زا سرت تلعب یناود نادامیبذا یدایسب
 .دن دادیمن راهظاو زاربا اد تقیعحو دنب وکیمن دوخیگ داوناخ یاه رتکولب ار

 دوشن نامرد لباق یسسیب وا ددد بیبطشین ناهن درد دنکهکیدنمدرد

 .دیوگیمن رتکد ب شاقشع یگ دنذ هدابدد اد تقیتح هکدشمهتم یناوج مناخرتخد یتقد
 ادوایگ دنز نادود مامتدد نم .بوخ» :داد باوجدوطنیاهیاریبیبو هداسدوطب مناخرتخد نآ

 و هناقمحایراکیوب قشعداهطظاهک مدرکیم ساسحایله مدرکیم جیربیزابهشیمهدااب :متخانشیم .
 منکیمدوست یلد «دادن ئاب اتقیقح نتفگ زا نم تفگیم دامیبنیا «دوب دهاوخزیمآ هرخسم و
 .دیسرب دهاوخ نمنآ رثکد ندش مزیتونییهذا سپ د زونپیه لاحرد دشاب مزال هحرح هک

 ۱ :ییآوحیبدد تالراتسا تناوب :دشابیم ناشی دامیب غنم قشع هک نادامیب لیبفنیأ تشد

 دنبامنیم هعجارم هدننک مزیتونپیه هب لکلاپ دایتعا ,رکید یبصع تالالتخا «سفتگنت .دددرس
 . دن دادن هنامشاع افتمزج ی زیج اهیدامیب لیبق نيا هک دنکیم داعشآ یئیلاب یاههبحاصم یلو

 قشاعتسا ینادد یدامیبیاداد هک سک ره هک تسیننیا یدامیب نتشادهن اقشاع تلعینعم
 یریذبنفلت تلاح كی رد ندوب قشاع نامزرد دامیب رسپای رتخد هک تسنیا دوظنم هکلب «تسا
 ` . تسا هدش یناور تالالتخا راچد سپ هظحل نآ ذآ و هتفرگ رارق مزیت ونپیه هیبش

 دونشو تنگ نیا نک هاتوک د هدیم ایقاس نابز هب دیآ هک تسنآ هن قشع نجس

 دی اتو لوبق ددومو دوش داجیانهذرد صاخینآ رحب لاوحاو عاضوادد هک یرکفع ون ره
 دهاوخرد لمع هلح رمپ زوذییه لاحرد نلت تددق هیبش ثددقاب یرکفنئح ؛دریگ دارق صخش

 دوشب نامرهق كي هب لیدبت قشع ریثأت تحت وسرت صخش كي تسا نکمم بیترت نیدب .دمآ
 یلح هادی چیه یارب هک دوش داجیا زغم رد تفلام رکف ود یضد نینچدد رگ | لاحرهپ
 للعبیلو دوشیم یرسپ قشاع تدش هب یرتخد الثمیلهیآیم دوحوب یناود تالالتخا هدوشن ادیب

 ,دوشیمن هقشامم و یزابقشع هب دداقرگیدللعررهب اید یتبلیحد یتفارش .یعامتجا «یک داوناخ
 .دناهدومن یقالت مهاب و هدرک دروخ رپ مهاپ لیامتدد د رکفود اجنیا رد

 ینادد تاللتخا تدوسنیارد .تسا هدرک ددوخرب عئامب دیدش لیامت رگید تدابمب ايو

 رکی د تاهجدد هدنیآ دیماب اد یبع یوربن .دناوتب قشع ینابرق هکنیارکم , دیآیم دوجوب
 ۱ .دنادنا داکب هریغد سرد د رنه .شزدو ؛یشاقن ریظت

 هدرک تباث «ایدول» .تسادوهشم)امک هیسود رد «ایدول»یمزبت ونییعتاشبامزآ و تایپ رجت
 رگ !الثم.درک داجیا ناوتیم مزیتوتییه هلیسوبیعونصمو یدمع دوطب ادیبصع تالرلتخا هک تسا
 .دش دهاوخیدامیب نیمه راجد تسا شزرل لاحرد و جلف تتسد هک میوگب هدن وش مزیت وئییه هب

 نارحپ نآ هکدراد دوحو ناکما نیا نیاریانب «دوشیم داجیا یعامتجا یاهنارحپ رد یقافتا

 قشع ریثأت تحت صخش ناور و زغم هکینامز تدمدد تسرد بیت رت نیدبد دشاب قشع یعامتجا
 . دوش داجیا لالتخا نیا دشابیم



۳۰۸ 

 :دنتسه صوصخ نیادد یاهن ومن یاهلاثمریز تالاح

 یاهلاس ۴۵ هدرکجاودزا «تربلیم » یاقآ .تشاد یقشع تلع هک یسضفن تکدن

 تیساسح دابغو درگ هب تبسن شراک طیحمرد هک درکیمدوصت وا .دوب هدش سفن گنت راچد هک دوب
 تدش شسفت گنت دشیم شداک طیحم دراو تقوره هکنوح .تسا كيژرلآ رگید تداپبب ای دراد

 هدادا سیوننیشام یابیذ هزیشودب طوب رم سفنگنتتلع هک دش مولعم مزیت ونییه ذاسب .تفاییم

 دروخرب مه اب رگید فرط زا ندوب لهأتم تلعب هانگیاسحا و وسكيذا قشع داجیا .دشابیم

 و .دش سفن گشت هب داحد «تربلیه» ياقآ هجیتن رد و دوب هدومن ینادد شداعت داجیاو هدرک
 .تسا هدوب ید یرامیب تدش بحوح سفن گنت زا سرت

 شقشعد یگتنیش هکلب ۰ دیدرگ یو سفن كگنت عفد بجوم اهتتهن مزیتونپیه هسلج دنچ
 هک دهنیه خساپ شسرپ نیاب يدعب هعقاد و همفاد نیا . تقد نیب ذا زین سیون نیشام هزیشودهب

 . دوشیم یدامیب ثعاب قشع هنوگح

 جندرس همین درد زا كد مناخ - دوب هدش مناخنیا دددرس بجوم قشعرد تداسح

 هک یلمعاب مناخ نیا دددرس . درکیم ادیپ تدش دشیم جراخ هناخزا شرهوش تقورهو درېیم

 یتقو هک د رکيم دوصت هشيمه اریذ « دوب زیگنابجعت تشاد هک یرکف زرطاب د دادیم ماحنا

 دیدشتداسح تسا مرگ رس یرگید یاهن زاب یرکید یاج رد + دوشیم جراخ هناخ زا شرعوش

 بح ومدامتعا داجیاد نئلتاب ماوت .زیسونپیم . دوب هدرک دددرسد بارطضا هاجیایروخدوخو

 . ددرگ لیاذزین شدددرسد دورب نیذا شساساد هیابیب س رترهک دش

 زیمآ تیقفوم تاجا اممدیونیمتلب ناو رنک د -د رک قشعداجی! ناوتیم مزیت ونییه كمکب
 ناوتیم زيت ونپیه هلیسوی دوطح هک تسا هدرک تب اث مزیت ونپیههلیسوب یسنج یاهیدامیب زا یدایسب

 تدابع نآ هک تسنآ یملع موهفم مزیتونپیه زا دوظنم اجنیارد , درک بذج اد فلاخم سنج

 موهفم زا طلغ كردو طابتتسا نآ مزيئوئییع ذا دوظنم اجنیا دد  تسا زفم صاخ تلاح زا

 . تسیث فن راد دوخ نهد رد نآ هراب رد هماع هک مزیت ونپیه

 بشددن 5 سرت هگنآ سرحزا یتخومآ ملع وج

 الک درب رتهدیزگ دیآ غارچاب یدزد وچ

 : تسا رگید یورادره زا رت روم مزیت ونپیه هدوسرف یسنج یاههدغ كيرحت یارب
 ددغوءاضعا هک دننادیم همه « دنک كيرحت اد ناهد یقازب یاههدغ دناوتیم رکف هک دننادیم همه

 یلخاد ددغ هیلک هک دنادرک تباث مزیتونییه نادنشناد . دنداد دارق رکف رثا تحق سنج

 . دن ریگ دارق مزیتونپیه ریثأت و نامرف تحت دنناوئیم
 تاعیدزت . دوش عورش صخش رکفت زرط د زغم زا دیاب یسنج تالراتخا تاجلاعم

 ذا هک یسنح یاهیدامیب صوصخدد صوصحت ؛ دراد یئزح دایسب هحیتن اهنومدوه و ددغ هداصع

 . تسا هد یشاندرف طلغ کشت زرط

 . تسا ریذ راقب رکقت ذرط قیرطنا اههدغ كيرحتهب طوب رم تاکن

 ددغ نتخادنا داکب یارب : دیآ لمعب ميقتسمريغ نیقلت هلیسوب یتسیاب كيرحت ٩-

r 



۳۰۹ ۱ 
 سو طی بوت سس سس سا وط سس سم
 حیحص دنفایم نآ امش ناهد ای دننکیم حشرت قازب ددغ هکنیا ناونع تحت میقنسم نیفلت «یقازب

 بآ یارب الاثم < دوش ماجنا میقتسم ریغ دولج یتسیاب زونپیه لاحرد نیقلت هکلب . تسین

 یئجاپ . درب مان دداد تسود ورباوخ هکیاهزمشوخو عوبطم یاذغ زا یتسیاب ناهد نلخاهنا

 دنسرفیم ناهد یقازب ددغ یارپ یبسانم نامرف د دنکیم باذج اد نیقلت دامیب زنم یشور

 5 . دتفایم بآ و
 دب !لمعب حیحص نیقلث یتساب كب رحت يا رب ۲

 ,تسین هدننک كيرحت اهنتدن داوخیزبس یکو ج یارب دولآ نوخ خرس غاد بابک نیقلت
 یهايک ی اذغ نیقلت هنسرگ «تسرپ بابک سخش كي هب یگ | سکملایو .تسا زیگنترش کلب
 نیاریانب سپ .دتفیی بآ شنامد هکنیانودب دوش كيرحت شیاهتشا یمک طقف تسا نکمم هدوش
 یتشوگ یاذغ نیقلت داوخنشزگ سخش هب ناهدنتخادنا بآ و اهتشا كي رحت یارب تسا رتهب

 تسا دیفم سفنکی یارب هک نیقلت ارز دوش یهایگ یاذغ نیقلت داوخهایگ صخش هبو ءدوش
 .دشاب رضم رکیدرفن یارب تسا نکمم

 . اهنت .دنداد یصصخت هبنج یمزیتوئپیه تاجلاعم هک هنهدیم نان هداس هتکن ود نیمه

 یتحادان یمقاو تلع ندرک ادیب تسي یفاک «دربا وح» ندرک باوخو ۴ ریت ونه ءاملا

 .دراد مزیتونپیه هداسبدد یفاک هبرجت و قیمع تاعلاطم هب جایتحا و حیحص تانیثلت و یناور

 نادرم مناخ نالف تسا نکمم .دنوشیم هدربداکب هباقم دداوم نیمه یستجدومآ ددومدد
 اد یگومیب نادرم تسا نکمم کید مناخ نآ هکلاحرد ,دنشاب هتشاد تسود ار ولامشیو ومرپ

 درم هثای تسا نکمه نادرم ددومرد دوطلیمهو ,دشاب هتشاد تسود دنتسه «رشاربلوی» هیبش هک

 .دشابهتشاد تسود اد مادناكيداپد هزبس نز رگید درمو دشابهتشاد تسود اد دیفسد قاچ نانز

 یدرم «دن داد تسود اددوخینحمه هک دنتسیناسک یشح نفرحنمزا هتسنکی ینجمهو

 .دشابیم نز دوخ سنحمه قشاع هکینز و ذشابیم درم دوخ سنجمه .قشاع هک

 كيرحت یسنج رق زا یماگنهطقفو «دنتسه تسرب هدرم یسنج نفرحتم زا یگید یخرب

 نفرحتم هنداد رارق هدرم دسح لباقمو وربود هک دوش نقلت اهن اب نونیپهلاحرد هک دن وشیم

 یاهدویعمأب طقف هک دنتسه هتسدنیازا زیفتسرب ریپ «تسودناویح .تسییومو تسرب ساب یسنج

 .دن وشیم كيرحتدوخ لیامتدزوم "

 كيرحت یسنج ددغ یتقد دداد دوجو ضخش كيدد هک ی سجد یرکف یاهیگ دیچیپ همهاب
 هدرک فرصت اد ورباوخ تقدو هجوت یرکفاب یتثای صخش هکتسنیا شینسو موهفم .دنوشیم
 هج وتبذج بحوم هک تسا هدشزگ ر متم صخشای یثشنآ یودرب درب اوخ زغم یفاک هزادن ابو تسا
 .تساهدشورباوخ رک رمد

 ره زغم زا یتلاحنینحرد .تسا مزیتونپیه یلصا تلع زغم یلاعزک ر مت یهاک ای زک رمت

 .دشابیم شریذپ د نیقلت لباق یو یارب دشابن درباوخ یقالخا تایموصخ اب فلاخم هک یرکف
 هلناس قیرط ذا زغم هلیسوب نیقلت نیا دوش نیقلت درباوخ هب یبسانم رما ای دوتسد رگ | لاح
 .دی ًایمدد لمع هلحرمبو دوشیم هداتسرف یسنج ددغ هب باصا
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 دوشیم هدیدیشیامتیاهمزیت ونپیهرد

 هداد «ورباوخ» تسدب ییوداج هک

 بوراجنیاهک دوشم نیقلت واب و دوشیم
 لوغشم وااب وتو تسا یگابیز هزیشود

 نالفبوراح نیا ابو «یتسه ندیصقد

 ندیسوب لوغشموتو تساامنیسهشیپ رنه

 ی

a 31 ۳ ۰ 0 1 ۳9 5 3  

ETف 1 ۲ ۵ 1  

a=”: : ۱ 

 ۳ . ال 8 ۴ ا a 1 ص

o 2ی ۲ ۱  

۳-۳ ۳ ۳ ۳ KK 9: سا 

۳ ۳ 9 5 

۳ pa ۳5 i 

  ۳ ۰زا ۲۳ ٩ 13 ۳ ۲ ۳

ِ ۲ ۱ -ِِ 

1 

۳ e 1 ۹ 7 

 " ۰ ۱ - 1 3 iو

  ۳ ۰ ۲1 LEA ۳تب

 2 1 5 ۳ 1 2ك تن

 و ۳ 1

 5 ۰ ۱ ن د 7

 و ر 2۳ ۸ ا 8

4 ۱ 

~4 ۱ 

e ۱ 5 ات ۱ 

ir 

 0 3 الومعمام هرمزور یعقاویگ دن زرد

 دروخرب یبیرغ و بیجع تافافتاب

 ار تدابع نیا تارک هب . مینکیم

 تساهدید وا رد یزیجهج» :مياهدینش

 «؟هدرک جاودژا یواب هک تسا هدوبای

 روک جاودزا مقوء هکنیا لثم واد ايو

 فرم تسا روک قمع تدابع « هدوب

 « قشع ندوب روک » هتبلا و تسا همه

 هدالع قشع اریذ «تساتقیتحزآ یمین
a 13 یک 3 

 E A ARO ا ق وشعمرد یهاگ ؛ تسآ روک هکنیارب

 وارد هک دنیبیم اد یرگید یاهزیح یفروم یدب رب باتک زا وراجاب صقر رب وصت -۱۹۶ لکش
 و .دنیبیم ار تقیقح هاگنآ و دوشیم زاب شمشح قشع هلمش ندش شوماح زاسو ,درادن دوحو

 دنیب یم الاح ,تسه هک دیدیم اپ تسه قوشم دد هک هدرکیمدومت هک |ریزپچآ دوشم هجوم
 .تسا هدوب طلغ شروصت و تسین هک

 ابو دن وشیم یرتحد ق قشاع داوهنا وید ناناوجزا یخ ری هک تسا هدش هذید .لاثم نآ وب

 هداد بیرف اریو و هدوب هدرتسگ ماد رتخد نیا هک دننکیم اعدا یتدم زادعبو دننکیم جاودزا وا
 .تسین بوخ یراکچیه یارب و لبنت رتخد نیا هک دننکواخق تسا نکمزین نیریاس .تسا

 زیچ نآ هک هدش نیت ناوج نیاب یزیچ كي اریز .دوریمن ورق قش ڈاع شوگب حیاصن نیا یلد

 لاحنیادد «دنیب یم دنکیم سح هک دوطنامه اررتخد هجیتن ردو ,تسا بلاجو بولطم یورظن رد
 .تسا هدش مزیتوئیپه ًاعقاد ناوجنیا

 ول هک دیش یک ری دوخ رب اد یک آهجوت «یسشج هیذاج» لماع یگید تدا
 هناهاگ آانایهناهاگ آ دوطبو «تسا هدرک اد شرظن بلجو هتفرگ رارق یوریسدد یقافتاای یمومع
 .دشاییم نم دنس و رظن دروم هک تسا یسک نامه سپ اي رتخد نیا هک دنکیم نیقلت دوحب
 قوشعم نیا تسا نکمم تقیقح رد هکیلاحرد .مدرکیم یسک نینچ لابندب نم هک تسا اهلاس و
 . دشابیم نآ یوجتسح رد قشاع هک دشاب یاهتشرق نآ سکعرب تسرد دوبعم د
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 هک دولنامهو دروآیمرد مزیت وتپیه هیبش یتلاح هب اد سخش ناودو رکق ,هفطاعوساسحا
 و طارش اب ماوت تاساسحا و فطاوع .دیامنیم زک رمثم و فوطعم تدعب اد رکف مزیت ونییه
 و كيتنامد طیحم و لاوحا و غاضوا اریذ .دیامنیم رک رمتم تدقب اد رکف زبن صاخ طبحم

 " رتیسکس هرخالابو رتهتسیاشو رتهدنزرا,رتابیز تسه هچنآ ربارب نیدنچ اد قوشعم ,هنارماش
 .دهدیم ه ولحس

 قشع نتفد نیب زا

 لیازرد هن وگنامه «دننک داجیا اد قشع دنناوتیم مزیتوئییهو لاوحاو عاضوا هک دوطنامه

 اهءورباوخ» نیرتدادعتسا ابو نیرتهب .دنشابیم رثؤم هداعلاقوف زین نآ ندربیب زاد ندرک
 جراج اددوخ زوتییه لاح زا و دننک تفلاخم دن رداق یمزیتونبیه قیمع دایسب باوخرد یتح

 .دشاب اهن آ یقالخاد یلصا داکفاو دیاقفع فلاحم طوب رم تانیقلتد طیحم هکنیارب طورشم «دنیامن

 ,دشابفلاخم نآاب «هژوس» ًاساسا هکدوشب «ورباوخ» هب ینبقلت قیمع زونپیه لاحرد رگا الثم "
 اب هجاوم اهحاهدزا زایخرب ارج هک تسنیا لیلد ع وضوم نیمهد داد دهاوخن ماحنا هاگچیه

 هجوتم مک مک زورید كاچ هنیس قشاع «جاودزا زا یتامز تدم تشذگ زاسپ .دن وشیم تسکش
 ردو تسبن قوشعم نیا دوح ورد هدوب نآ لابندب یو هک ارثاھەتساوخ-و قیافح نآ هک د وشیم

 .تساهدش هابتشازاحد هد وب یلدب قشعو فرص توهش دیاشو هفطاعویاسحایورزا هک دوخ تواسف

 دوجوب یصوصخب لاوحاو عاضوا د طیارشردو ساخ یللعب هک یوق تاساسحاو فطاوع
 قشعلما وع فلاخم یداکفا یتقو نیاربانب .دنریبنیزا اد مزیتونییه یلبق تارثا هندداق دنب ایم

 .دوشیم ترفن هب لیدبت قشع ,تفرگ یاج زفعرد
 جاودزایلصاللع هک دی ایم ندرب هابتشاذا صخشو دوشیم لصاحیگ در وخ رسنیا هکیعقوم

 تدمکی اتو تقوم اد قشاع ناوج هک یئ آ یسنح هبذاج داجیا ربطت «دشاب هدوب یرهاظو یدوص

 ۱ ۱ .دهدیم دارق توهشد قشع رثأتتحت یهاتوک
 دوصقم هاز تشک مگ مهایس بش نیا زد

 تداعس بک وک یا یا نورب یاهشوگ زا ۱

 دن روخیم تسکشجا ودزا و قشعرد امنیس ناگ داتس رشیپا رچ

 یم قالط هرابود و دننکیم حاودزا هبت رم نیدنح امثیس ناگ داتس رتشیب هک دننادیم همه

 فرطودره اریذ «دنتسه یتحبش وج حوز ودره هک فس رم رظنب نيٿج رهاظرد هکیلاحرد «دن ریگ

 دیاش دشکيم قالطەب ناشراک كلذعم «دنشابیم دتمتورٹ زین فرطودرهد دنتسم مادناشوخو ابید
 تسا یرهاظ و یحطس «تسا یعونصم اهنآ یگ دنز هک .دشاب نیا قالطو هک راتم للع زایکی
 یرعاظ و یعونصع یگ دنذ نتشاد تلعب هک دنراد یگید فرطزا یتاداظتنا نورد رد كيرح
 یک هن ز تلعب لمعرد هک هنراد يرتقيمعو یونعم یتادالفتنا جاودزا زا اهنآ .دوشیمن هدروآ رب

 .دنسرمف نآب ناشدوخ صاح
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 قوم و قشاع شقن ملیف كيرد هکیاهشیپ رثه درمو نز كی هک تسا هداتفا قاغا دایسب
 جاودزایتدمزآدعب و دناهد رک حاودزا رگیرکیاب ملیفدد یزاب همتاخ ذاسپ .دناهدرکیم یزاب ار

 رد اد دوخ یتسیاب ملیف ناتساد نایرج رد قرط ودره هک تسا نینح تلع «دناهدومت هک راتم
 و راکادف ار دوخ دنک لمع یاب هکیاهفیظوب انبو ًاعونصم كيرهو .دندوآ رد یعونسم بلاق تاي
 و یعوئصم همه هک ار دوخ راتفگ و داتفرو لامعااب قوشعمد قشاع .دهد ناغن هتفیشو شیب قشاع
 یهاگ ادوخان رد یئاجلامعا نیا مک مک :دننکیم یزاب ادرگیدک:لباقم شقن تسا هدش هیهت لر

 مه یمقاد یگ دنز رد هک دننکیم دومتو دن وشیم مزبتونپیه نیفرطد زک یمتم اد رکف هدرک زاب
 یک دنزردو دناهدش جداخ ملیف نادرگ راکنامرفنا هک جاودنا زاسپ یلوهدویدنهاوخ دوطنیم»
 یرادریملیق ياههنحصرد یزاب زاریغ یگ دن زتقیقح هک دن وشیم هج وتم .دنتسهورب ود مهاب یقیقح

 ا تسا

 كشزپناود هب یقشعو یستج للع زا رغ یرگید یاهتلعب یناود نارامیب تاقوا بلغا
 ابیقشءدادیور كی هب طوب رم ناشیتحاران یلصا تلع دنن ادیمن مه ناشدوخو دنیامنیم هعجارم

 روماپ طوب رم یدامیب یلصا تلع هک دوشیم مولعم یدامیب تیاکح ندینش ذاسپ یلو «تسآ یسج
 .تسا یقشع یةطاع

 تخادنا ایرد هب ربصو درخ ظفاح کشا

 تفهن تسداین قذع مع زوس دنک هج

 دنیامنیمن یدامیبتایئزج ندینشهب یهجوت تاقوا بلغآ زین یمومع یاهیدامیب ناکشزپ
 نارامیب رثکا هکنیا ستبلاج هتکن ,دراد یسنج هشید شیدامیپ هک دنادیمن مه دامیب دوخ و
 غورد ةف هد دنیامنیم یداددوج قیامح نتفگ زا یزیدوریآ یداتفرگ زا یرتاب تلاحخ تیب

 زواجتهداسیتسود كی هطباد زاو یداع دحزا رتخدای رسپ نالفاب نم طباور هک دنرادیم راها
 ۱ .تسا هدوکن

 ,یفن گنت رلن یاهیشوخان زا یرایسب هک دهدیم ناشن ناتسلکنا یکشزپناود دامآ
 ردخم دا وع هب تادایتعا ؛م وسمات یاهدرد ساسحا .اهیناشیرب د تابارطضا «یباودیب هدندرس

 .دنشابیم یسنجد یتشع تلع یاراد تافالتخا لیبقنیازا یگید یدایسیو

 نایافویی جازم درس ناب وداپی ز ؛ میقع نانز هک تسا دمتعه (تلبناو_یجح-.سا) رتکد

 ری یسنج نیفرحنم هیلک ,لکیه یوق یاههتفداو و نالاحیب .دیمااند سویأم نادرم لگشوخ
 .یسشج ناتسسپتلآ «ناتسرپوسیک «نازایهچب ,ناتسرپرپ «نأتسرپ هدرم «ناتسرپینجمه
 هک دننسهیناسک همه یسنجنیمرجمو ناداکتیانجزا یرایسب» قوشعم یاهیابلو شفک نادادتسود
 داجدرا وگ ات هب رحت و قاثتا دنجای كي رد هک .تسا سنجد یقشع اهن [یدامیب یلصا تلعو هشم

 .دن اهنش اهب دامس لیبفنیا

 اهیدامیب لیبق نیاذا یاهن ومن دنج هدش جارختسا نان آ هدندرپ زا هک ریز نادامیب تیاکح
 ۱ . دلم ناشف ار
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 تشاد تسود اد لچک ناد رم هک یجازمد رس مناخ ناتساد

 اد ادخ نالدیحاص متسد ز دوریم لد

 اراکشآ دش ههاوخ ناهنپ زار هک ادرد

 ششوخ ساط نادرمذا هاگ ادوخان دوب هتخلشو ناشیرپ هلصوح مک یتز «وداید مناخ

 و ءزبس هنلبدقشرهوش ارج هک دوب نیاوا یتارگند هودنا تلع ؛تسنادیمت ارنآ تلعو «دمآیم

 داهنشیپ شرهوشهب هک دیسد تدشو ینارحب هلحرمب یتقو «ودابد مناخ یرامیب .تسا بسانتم

 هدادآنادنمداک ءازهتساد رخسمتزا سرت تلعب شرهوش یلو دنک لچک اد شرس یتسیاب هک درک

 یرابد مناخ یجازمدرسد یٹادر یدامیب دعب هظطلنآ زا هجیتن ردو .درک دد اد شز یاضاقت

 یاهیتحادان و سفن گنت هیبش یتالاح .ندرک رکف یگاناوت مدع كانددد تالمح .درک ادیپ تش
 دندوب هدش «دنامید شجلاعم ناکشزپ .دوب هدرک هداچییو تخیدب اد "«وراپو مناخ ینادد رگید

 . دنک یگ دن شرهوش زادود یتدم هکد رب هتنگ كشزبناود كيو
 دایسب عوضوم یلصا تلع هک داد ناشن نونییملاحرد «ودای» مناخ یدامیپ هعقاد ندینش

 .تسا هدوب یاهداتفااب شیپ و هداس

 شراک طیحمرد .تشادیم تسود ارشساط هلک ددپ هذادنا زاشیپ مناخنیا هک دوبنیا تلع

 و دیامن حاودنا یساط درماب هک دوب نیا شیوزدآ .دشیم هدیشک و بذج ومیب نادرم فرط

 راجد شیاهداک ماجنارد هاگ اند تهجیب دش یتحادان داجد درک جاودزا یرادوم درماب ینقد

 ناسنارهوش هکنآ طرشب .تسوزدآ و تداعسخا5 جاودزا درکیمرکف «وراب» مناخ .دشیم هابتشا

 جاودزا ومرپو بسانتمو دنلبدق هزبس یدرماب مناخنیا هنافسأتم یلد ,دشاب یگومیبد یاط درم

 .درکيم سح یتخبدپنز اد دوخ نیارب انب ,دوب هدرک
 نیا مزیتونپیه لاحرهب «تشاد تسود یو هک دوب یزیچ نامه مناخ نیا رلتندد یگابیز

 یگابیذ هناشن یلجک هک «دش نلتیوب زونییملاحرد .داد تاجن یزورءرتو یتخبدیزا اد دایپ

 یو هب و هتشاد شیافوتم ردیپ هك تس یاهقالع تلعب ومیب هتادرمب یو یدنمئالع تلعو تسین

 .تسا ینتشادتسددو ابیذ شرهوش هک دشنیقلت

 شرهوش هبو درک ع ورش اد یاهنادنمتدامس یگ دنذ مناخنیا مزیتوئبیم هسلج دنجزاسپ

 .دیدرگ دنزرف نیدنح یادادو دش دنمقالع

 یناوتا راچد شیابیز رایسب نز لباقم رد «رازوم» یاقآ ارچ
 ؟دوب یسنج

 لو! یاهزودزا هک تسااهلاسدتسابیزدایمب شنذ هک د رکیم تیاعشرتک دب «دازوم» یاقآ

 تسناوتیمن هج وجيهپ هک دوبنیاشتش>و نی رتگ دزب .تسایباوحیپ و درد رسراجد لاحی اتجاودزا

 ۱ .دنک یزابقشع شیابیذ نذ اب
 .تسایبیجع یرکق ساوسو راجد هک داد ناشن زونییح زالبقد یدادیب لاحرد تالاوئس ۱
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 جلف یاهنز قشاع < دی ایم ششوخ جلف یاهنز زا طعف هک تفگ زوتییع لاحدد «داز وم» یاقآ

 .دی ایمن ششوخ نادنح ابی یاهنذ زا و ,دداد تسود اد جلف یاهنز و تسا

 .دنکيمنشود ادالاب خساپ ود باوج زونپپه لاحدد «دازوم» یاقآ زارتعیب تالاوئس

 هک تسا هدش رویم شیعامتحا تیعفوم و لغش تلع هک درکیم داهطا «دازومد یاقآ

 .دیآایم ششوخ, جلف نانژذا ًانطاب هنرگ و .دنک جاودنا یگابیذ نذ اب
 دوب هدش هاگ ادوخان یاهجیهابداشفو شابقنا بحوم مهاب رکفود نيا هلباقمو دروخرب

 .دوبیب اوحیبو ددد رس راحد هحیتن رد

 زوتییهددو دش هدرب تیل وفط نادودب و هتشذگ نامن هپ زونپیه با وخرد «دازوم» یاقآ

 :درک تبحصد وطنی أ

 نم یکدوک یزابمه هک یجلف كچوک رتخد اب زورکی تشاد یئابیز دایسب ددام نمد
 هیبنت تخس «دید رتخد نآاب ارم یتقو .دیسدرس مردام .میدرکیم هناک دوک ینتج یاهیزاب «دوب

 ۱ «.درک

 هک شردام اریذ .تسا هیبنت لداعم ابیذ نذ : هک تفگیم واب «دازوم» یاقآ نطاب دومش

 تذلو یزاب قشعلداعم جیلفا رتخد یلو .دوب هدرک هیبنت تیلوفط نامزرد اروا دوب یگابیز نز

 .تسا هدرکیم یزابقشع یحیلفا هحب رتخداب یک دوک رد ریز ؛تسا

 یساوسد رکف نیا ذا اد «دازوم» یاقآ نیقلت د مزیتونپیم هسلج نیدنچ : هجلاعم
 اد شیابیذ دایسب نذ تساوت دعبب نآ زا و تفد نیب ذا شایسشج یناوتان و داد تاجن محازم

 .دنک یضاد

 هاگچیهد دشیم هدرلد دوز یلیخ نارس زا هک ینا د مناخ رتخد

 .دشاب هتشاد تسود ار ید رم چیه قیمعد وطب تسنا وتیمن

 ۱ یئیففوم یعامتحا یگ دنذرح یلو هد وب رهجابیزو مادناابیز یرثحد «وداس» هزیشود

 .دربیم جند یل وهجمو مهبم ینودد مغو یتحادان زاو تشادن

 ددوخ رب نامهرد سلاجمولفاحمرد .شمادنا بساتتو ,رهجیئابیز تلعب «وداس» ءزیشود

 درکیم ساسحا یگانشآ زاغآ نامهرد یلو .درکیم بلج دوخ یوسب اد نادرم رظن هیلوا یاه

 دادشين نانخساب هاگ ًادوخانو .دشاب هتشاد یدرم چیه هبتبسن دق أ وتیمف یعیمع قشعاییتسود هک

 د درکیم ششوک و شالت هج رهو .دادیم یدارف دوخ زا اد نادرم مودای لوا تاسلح نامهدد

 .دریگب اددوخ .دننک تحارانو رادشين نانخسد تاداهظا ولج تسناوتیمن .درکیم هدارا هچ رع
 ساسحا ؛درکیمنتک رش سلاجمدد ؛دش یعامتحا ریغو رگ هشوگ مک مک هوداس» هریشود هجیئن رد

 مدرم اب یعمج هتسد روطب دوبن دداق هک دیسد یئاجب شراک هرخالابات دومنیم یکج وک و تداقح
 .دنک ترشاعم

 ۱ ظفاح نکشومخو زاسب شیوخ درد هب
 لوقع لها شیپ شاف نکم قشع ذومد



۴۹۵ 
 ےہ لیبی

 .داسدایسشی دامیب تلع «دش نشود مزیت وئییهزادعب فداس» ه زیشود یدامیب تلع: سلع

 . یکدوک رد شددپ اریذ .تشاد ترفن شددپزا تیل وفط نامنزآ «وداس» هزیشود .دوب یئزجو

 یعونصمدوطب و دسوبب ادوا هک دادیمدوئسد شرتخدب روزا و «دیناشنیم شیوناز یور دوزهباروا

 .دنک فشد یلاحش وخسابحا

 نام زا شردپ اریذ «دنتسه ریگناترفن اهدرم همه هک تفگیم داب شنطابدوش الاح

 E یدرم سه اب یتفو رضاح لاحرد و .دوب هداد خوسر وا زغم رد ار رکف نیا تيل وهفط

 دوسخ زا اد نادرسم د نارس هاگ ادوخان و تشاد ترق وا زا لوا هسلح نامه رد .دشيم

 .دینأجت ريم
 یهاگ ادوخان رداردوخ راکفاهک درک كمك « وداس»«زیشودپ م زین وتییههسلح نیدنح ؛ هجل اعم

 یگ دنز و «دنک تک رش یتدایو صقد تاسلح رد دناوتیم هک داد شرازگ دعب یدنجو “فهد رسقق

 تسود تدشب اد رگیدمه هک دشابیم یرس تسود یادادو ؛تسا لامرث د یداع الماک شیعامتجا

 دننک جاودزا یدوڑپ دراد لامتحاو هن راد

 «یبصعنادر» و «یتتناءد» یاهیدامیب تانیاعمدد .ناکشزین اودو ناکشزپ -ناکشزپ

 یسنج یاههدفعو تالالتخابقا رمیتسیاب یبصع تالالتخا ریاسو یباوخیب ؛ سفن کگنت درد وس رق

 هتشادرلتت ریز زین اد یسنجلما وع یک دوک تارطاخو یدامیب شدازگ ندینش نمضو ؛دنشاب زین
 هک لن ادب دیأب دنتسن اد یناوح لما وع ریاسو سنجد یفطاع لما وع اد ی دامی تلع یتفدو .دنشاب

 «تسامزیتونییه طتفدطقف هکلب .تسین یئوداد چیه اهیزامیب لیبف نیا هجلاعم شود نیرترثوم "

 رگاد «تسین شخبتیاضد شاهجیتن ؛دنک یمن داجیا هداعلاقوف زک رمت هکنیا تلعب مه یواکناور

 هکیلاح رد .دیابب تسد هب تسا نکمم لاس هس ایود لوطرد هحیتننیا دشاب هتشاد مهیمُک دجیتف

 .دوش هجلاعم دصدددص دامیب هک تسایفاک هتفه۱۱ ات ۵ تدمب هسلج۱۳ ات ششز ولپیهقیرطذا

 یسنجویفطاع لما وعابیطابت دا چیه نان آ یدامیب هک دننکیمدوصت هکینادامیب نا زامیپ

 ریاساپ دود هتشذگ رد یکچ وک دیئ زجیسنج و یقشعلما وع تسانکمم هک دنشابهح وتم دیاب ,درادن

 ۱ .دشاب هدروآدوج وی ار یلمف یتحادان عضو و هدش طولخمو بیک رت یفطاعو یناور لماوعو للع

 درف دشاب مهم ریغو طبدیب ولو اد یفطاعو یقشع هتکن چیه هک دیتسه فظ وم مه امش نیاربانب
 .دیگوگب دوخ كشزپ ای كشزيناود رثک دب هناقداص اد زیج هبمو دینکن راذگ

 تسین هدانک شچیه هک قشع هار تسا یهاد

 تسیث هداج دنداسب ناج هکنآ رجاجت آ

 یسیاب دن رگ دارقدوخ فلاخمینج هحوتدروم دنها وخيم هکینارتخدو نارسقاشع

 زا اهن آ لباتم فرط دتنک تقد هکتسنیازاترابع عوضوم نآ و .دنشابهتشاد هج وق مهمه ع وضومكيپ

 تسود ود یتحاپ رتخدد رب كی یتسودد قشع .دیًابم شدب زیح هحذاد دی ًایمیششوحزیچ هچ

 و ماود نادنج تسا تلاسبو اریوا قشاع یرگیدو دراد تسود ار «لوردناكار» صقر یکی ک

 - ,دشاب هنشاد دنا وئیمن یعمع



۳۹۴ 

 طیلب هد دیرخ .دیربیوا تالیامت هب یپ دیناوتیم ینأسآب دوخ تسود تاملک و داتفد زا
 لمع اد «ینذتشم» یرگیدو تسا «ینذتشع» یاهملیف قشاع یکی هک رفنود یارب املیس

 یماد دربیم تذل ملیف یاشامت زا یلدا هک تبس نامهج آری ؛تسیث حیحص راک دنادیم هنایشحو

 .دنرگیم تحاراژ و ینایصع : تست“

 دنننک نابیبط هب مدومنب ینوخ گشا
 دراد یئاود زوسرگج و تسا قهع درد

 eee enero o O و اه هام و او ما

 هاجیا ناوتیم یطلا رش تحت «مزیت ونپیه هلیسوب 1
 ! هشیمط هن يلو ؛دربنیب زا ار قشع ايو درک ق شع ي

 متشه یش وخان

 (۱) یتسود سنجمهد مزیت ونپیه

 دوخ نادنزرف یسنج فا رحنا ثعاب ناددام تاقوا یهاگ هن وکچ

 ؟دن وشیم

۳ 5 

 تقفو ره د درگیم یژاب اههچب رتخد اب هشیمه ۰ دوب یکچوک هچبسب یتقو «ددف» یاقآ

 .دومنیمشن رس و هډرک هیبنت تدش هی دیدیم اههچب رتخد اب یزاب لاحرد ار وا شردام
 هطبار و فلاخم سنج هک درکیم ماهلا یو هب دوطنیا «ردف» یاقآ نطاب دوعش هجبتن رد

 دعتسم «ددف» یاقآ ر کقو ناور ,هیحود بیترتنیدب .دنشاب مهاب دتناوتیمن تقوچیه یسنج
 هیلوا لحارم رد هرخالابات .دوب ناتسرپسنجمع یارب ییوخداکشو دوب هدش یتسود ینجمه

 .دومن دارقرب یسنحشزیمآ شدوخ سنجمه نالاسهاب «ددق» یاقآ و .دش دوش دیاب هچنآ غ ولب

 شزيمآ تسناوتیمن یعیبط قیرطذا دوخ نزایو تشاد همادا جاودژاذادعب لاس هنجات عضد نیا
 لاحرد یگ داوناخ یگهنذ .دشرجنم هوشو نذ نیب مازفد تافالتخا هب داکنیا ,دشاب هتشاد

 ۴ زین ونپیه دابکی هتفهره و هأمدنج زا سي «رگیاوخ» هب هعمجارماب هرخالابات دوب ندیشاپ مهزا

 .دیدرگ هجلاعم ندش
 د یکشزپ شیادیپ ددبذا ؛دنتسه هجلاعم لباق مزیتوئپیه هلیسوب یسشج تافارحنا هیلک

 دعدامیبد تافارحنا هناوتیهک تسا هتشاهندوحو مزیتوئییهزا رتهب یاهلیسد نونک اتیکشزیئاود

 .دیامن هجلاعم اد یسنج یاه

 هک تسا یفارحنآ یتسودینجمه هکلب ,دوشیمن دل وتم ردامزا تسودینجمه سکچیه

 ۱ .تساهدرک بسک عامتجازا ارن آ یسنجفرحتم

Hypnotherapy and Homoşsexualitiy ۱۱-  

 ۱۲۵ ات ۱۳۳ هدفصذا تلپ ناورتک د باتک ۱ لصف همچرت
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 و نامتخاس هک یصحش .دن وشیم یسثج تافارحنا بحوم یعامتحا و ینودد لماعود

 راجدآروف درگب دارق یبسأنمو سوصحم طیحیرد یتفد ؛تسا دعتسف شآیمسجو یناوب تامتاس

 .دوشیم یسنح فا رعنا

 ابو دشاب هتشادن یسرتسد تفّوم سنج هب یتلعو لیلدرهبانب رفنکی رگ ا «لاثم نا وتیپ

 ترشامممیرحتو یسرتسد مدع بجوم یگ داوناخو یبهذمو یعامتجا «یقالخا مناومع تالاکشا
 دروخسپ نلداو .ددوایم یود دوخ سنجمه فرطب رک ذم سنج ًارابحا دشاب فلاخم سئجود

 تأ تلعب یسنحس لمع نلوا ماحت | نوحو .دوشیم شو یبئج فارحنا هج وم بسأنم لطحمرد

 نیلوادد یسنج فرحنم صخش اذل .دیامنیم زونپیه داجیا رگید تدابنب اب رک رمت داجیا دایز
 .دشابهتشاد یسنج شزیمآ دوخ ناستجمه اب هشیمه هک دوشم مزیت ونپیه دوخب دوخ یامت

 تسودینجمهدامیب كياب سامو ترشاعمیتسودسنجمهب التب ایم لماوعز|رگیدیکی
 اد یو د هدش عقاد روم شاهزات تسودرد فرحنم سخش یاهتبحسد تانیقلت !ریز دشابیم

 ثعاب دش نایب الابدد هک یوحنب ناددام مه تاقدا یماگ یلو .دناشکیم یتسودسنجمس یوسپ

 .دن وشیم ناشفاکدوک یسنح فارحنا

 ریز رد نآ ددوم كی ,دوشیم ستجمح فرطب شیارگ تعاب نقلت د يگورمک مع یهاگ
 .دوشیم نایب

 ؟د وشیم یساج فا رحفا بجوم یهاگ تلجخ و یئورمک هن وگچ
 ۱ دحز أ شیب ی رغنال تلعب اذل دوب مادتآرغال رایسبیناوج يانا یشنم «سودل وق» یاقآ

 | هب هالتبا یارب یدعاسم هنیمز و عضو بیترتنیدب «دنک ترشامم نارتخداب دیشکیم تلاجخ
 .تشاد یتسود سخجمه

 . باتک نآ رد هکداتفا سودل وق یاقآ تسدب یسنح طبادد هدابدد یملعرغ باتک دلح كب

 سنجمه ناناوح» هکنیاهلمحزا .دوب هثشون تسودیثجمه نادرم مئالع هداب رد یتسددان راتنگ

 یافا هک دش بجوسم طلغ نقلت نيمه «دن ربیمت تنل نادنح نارتخداب ترشامم زا تسود

 تحادنآ تشح ویالماک اروا رکف نیا تسا هرطفلاب تسود ینجمه كی هک ,دنک دوست سودلوف

 ات « هینادنکیم دوخ ناسنجمه اب اردوخ تاقوا رتشیب مک مک و دش یعامتجا ریغ رتشیب د

 .۵ ومنیم دارقرب یسنج طیاور دوج ناشجمه ۳ و دمآ رد «ناتس رب سنحمه» بولک هب هرخالاب

 ؟ زین ونییه هسا دن اپ هام دج هلصافرد ارز .داد تاحن اروا مزیتوتیمیل و:هچلاعم

 .ددرگ نادنزرفونز یارادو دنک م ورش أدیعیبطیگ هدئز تسناوتو دشهجلاعم

 سنجمه» :هک تسنیا زا تدابع دداد دوجو نضاح لاحرد هک یطلغ كان رطخ تاتیقلت
 ۱ سنجمع دنتسین هجلاعم لباق .تسا یزیرغ یتسود سنجمه .دنتس یصاخ داون زا ناتسود

 : ليبف نيا اب دوخ بیرف د ریذپنیقلت غلاب ناناوجون یتقو بیترت نیدپ «درادن یررض یتسدد

Frتا تم تست =.=  

 س

 «دن وشیم یتسود سنجمع یزامیب داجدو هتفرگ دارق رشات تحت ًادوف ؛ دن وشیم هجا وم تاتیفلت

 ثذ اب یعیبط یکیدزشب رداق هج وجیهب هک دن وشیم هج وتم جاودزا نیلوا رد لاس دتچ زا سپ 2

 تسدد سنجمه دامیب هکتسنیا ینسود سئجمه ررض نیرتمک هک دنیامنیم هدعاشمو دنتسین دو

 .دشابیمن دنذرف نتشادب دداقو تسیف هداوناخو هناخ لیکشتو جاددزاب رداق

۱ 



۳۱,۸ 

 درماب درمای نذاب نز نیب یاهطباد هکنیازامعا یتسودینجمه هک تفگ دیاب حی رصر وطب
 ار دوح ققاوم سنج تسود یئجمه رامیب هک تسا نغمرد یاهناقمسا رکف كا زا تدابع دشاب

 و رتشخبتذل قفاوم سنج اب ترشاممد شزیمآ دنکیم روستو .دهدیم حیجرت فلاخم سنجی
 .تسا فلاحمسنح زا رت رسدرد یب .

 تلوهسب مزیت وئپیه هسلج دنجاب .دشابیم مزیت ونپیه هلیسوب یتسودسنجمهرکف ریغت هاداهنت
 .دوشيم هجلامم یتسودینجمه یدابیب
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 مهن یشوخا
 (۱) هدنام بقع ناک د وک و م زین ونپیه

 مزیت ونیبه هلیس وب ندناوخ سردهب ناک دوک ندرک نادنمقالع

 ار دوخ :كادوک یردام و ردپ ره اریذ ؛تسا نیدلاو یک د زټ مغ هدنام بقع ناکدوک هلئسم

 ؛دنتسه شوه مک دلوت ودیزا یهاگ هدنام بقع ناکدوک «تسا دنمقالع یو هدنیآهبو دراد تسود

 ذادعب ناکدوک رگید یلد .دن وشیم دلوتم هدنام بقعو شوه مک ناکدوک هتسدکی یگید تدابعب

 مک داچد نیلعمایو اهیزابمه اب نیدلاد طلغ داتفد ذرط تلعب دعبب ۴ ای ۳ نیتسرد هیاش .دلوت

 .دن وشیم یگ هنام بعد یشوه

 یلو هیامنهجلاعم دن وشیمنا وتم شوهمک و هدنام بقع هک اد یناکدوک دناوتیمن مزیت ونپیه

 زا یبوخب دن وشیم یگ دنام بقع یشوهمک داجد دلوتزادعب هک هدنامبعع ناکدوک زا مود هتسد

 ۱ .دنتسح هجلاعم لپاق مزیت ونبیه قیرط
 للعب هک :هنداد دوجو شوهاب دایب ناکدوک زا یدایسب» :دیوگیم «تلپ ناو» رتکد

 دادعتسا ابو شوهاب ناکدوک زایرایسبو ,دناهدش یگ د نامبتع داجد یناود تابارطضاای یفطاع
 .دننا وجحیمن سرد للع نیمه هک .دنتسه

 ناکدوک ندرک دنمقالع دد نددم یپارتونپیه هک دهدیم ناشن تسا تسدرد هک یدامآ

 ناکدوک یوررد مزیت ونپیه زاجعا زا ددومود تسا هتشاد یناشخرد دایسب جیاتن ندناوخ سردی

 ؛دوشیم نایب ریذرد دندش دنیفالع ندناوخ سردب هک

 ؟دش دنمقالع ندناوخ سردب مزیت ونپیه كمکب یک د وک هنوگچ
 اد یزاب تشاد ترفت ندناوخ سردزآ «تشادن ندناوخ سردب هقالع ولوحوک «ناج» ۱

 تقلاخم ندناوخ سرد یارب یششوک عون رهاب لباقمرد دادیم حیجرت ندناوخ سردب هشیمه

۱ Hypnotism and The Bakward Child 

 ات ۱۳۲ هحغص ۲۲ لصف تلپنآ و رتکد پاتک زا همنجرت ۱۳۴



۳۹ 

 شلوا سالک مهد قیالان ملعم زا تدشب كدوک نیا هک دش مولعم زونپیه زایب .دیژدویم

 سرتو .دنکیم هولح هدنام بعد ندوک یکدوک «تسا موس سالک هک الاح و .تسا هدیسرتیم

  .تسا هدش ندناوخ سردب هقالع مدعو رکف نک مت مدع تعاب هیلوا
 سددبو ؛دنک رود دوخ زا اد سرت هک درک كمك ولوحوک ناج هب مزیتونپیه هسلج دنج

 ابو ناودو لماک یلیخ الاصح دنا وتیم ناج» تشون ناجردپ دعب یدنجو دوش دنمقالع ندناوخ

 .تسا غلاب رس كي رطظن شاهفالعو كردو مهف ؛دناوحب سرد دايز هقالع

 هتفهد «تسا هتسوین عوقوب هزجعم كيد :تفگیم بجتد یگ دذ تریحاب شاهسددم ملعم
 .دش لوا درگ اش .دوب سالک رخآ و لبنت درگ اش ناح هک لیټ

 ناکدوک ندرک هنمقالع یارب مزیتونییه زا یرترثوم هلیسو چیه ایند رد رشاح لاحرد

 ناکدوک تشونرسو فده نییمت یاریو صوصحتیا دد مزیتوئییهد ,ددادن دوجو ندنآوخ سردی

 و یک دزب فدهب ندیسد یارب ار ناکدوک مزیت ونپیه تفگ ناوتیم رگید تدابعب ؛دنکیم زاجعا
 ۱ .فنکیم وداج هدنپ تش وت رس

 یرفاد هقالعد قشع نانآ دو .هدرب نیذا ند طوخ سردزا اد ناک دوک ترفن مزیت و پیه

 .دیامنیم داجیا ندناوخ سزدب

 ندوک لد وک ناتسادو مزیت ونییه

 ندناوخسردب یاهقالع اهنتهنو درکیم راک دب دایسب هسددمردو دوب یبصع یک دوک «نیج»

 زا نیج هک دش مولعم مزیتونپبم باوخ زادب .دیسریم رظنب لبنتو ندوک یک د وک هکلب .تشادن
 دا رقعد همدصو برضو هلمح دروم تاقوا بلغا و دس ر تیم تسا رتگ رز وازا یمک هک یک دوک

 هدابرد اد شرکف هک تسیندداق اهزودو ,دوشیم تشحوو سوباک راحد اهبش هجیتن رد .دریگیم

 .دیامن زک رمتم حیحصدوطب دهدیم ماجنا هکیئاهراک
 كد وک نیا دوخي دامتعا سحد دربنب زا اد كدوک نیا تشحوو سرت مزیت وئییه هسلجدنج

 .دینادرگ زاب اد

 .تسارثؤم دحەجات ناکدوک یزاسدوبهب د حالاصارد مزیت ونییعهک دهدیم ناشن ریذشرازگ

 ذا لماکدوط الاح واو «تسا هتفد نیب زا قیاسیبصع تالاح» :هک دسب وتيم نيج ددپ

 رد ثیح رها الاح هکی وحن .تسا هتفأب هعسوت شرکف رک رمت تددق .دربیم تذل شیاهیزاب

 .تسا لوا درگ اش ناتسبد
 .دناوتیم یدایز تبسن هب یلد ؛دنک لوپ رب اد اههسیک بیغ زا .دناوئیمن مزیت ونبیه

 دنناوخبسرد ردقن آ دیاب هک دنک نقلت ناکدوک هب و .دزاسب ناکدوک یارب یناشخرد تشون رس

 .دن وشب .....و شاقنای رعاشای داتسا ای رتکد ای سدنهم هک دننک تفرشیپ 2

 ناکدوک فدطو تش وت رس نآ وتیم مزیت وپ هلبسوت

 ۱ .درک نییعت ار
 و
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 مهد یشوخان
 مزیت ونپیه هلیس وب ندش رغال

 مزیت ونپیههلیس وب ندشقاچ
 ی مزیت ونییه هلیس وب 4 هک کی قاچرایسب مناخ ناتساد

 یرامیب داحد «تیرگ دام» مناخ

 نیاذآ تدابع یدامیب نآ و .دوبیصاخ

 ؛ دوپ ندروخ لاح رد امئاد هک دوب

 هشيمه مکش ولج .دو بن رداق هجوچبهب
 نیا هجیتن رد « دریگب اد دوخ هنسرگ
 قاح لکیه او .دوب قاح دایسب مناخ

 دوبجد و تشاد ترش دوخ بسانتمانو

 .دشومب هراوق زا جراح یاهسابل دوب

 نایلاس هک درکیم داهظا مناخ نیا

 هک تساهدوبكيدابیمادنا یاداد زارد

 دش وپب یباذجو بلاجیاهسابل تسنا وئیم
 و هکحضم لکیه نینح هکنیا یاجب و

 یداع دوطب دشابب هتشاد یاد س

 ار دوخ هرمزور یگدنز تسناوتیم

 .دنارذگب ینامداشو یشوخب

 ششوک یلیخ « تیرگ دام » مناخ
 دوخ ندروخ دایز زا هک دوب هدرک

 ,دزیهربب یروحرب زاو دنک یریگ ولج

 هدیتن :دوبهدرک ششوک رتشیبهچ رهیل و

 یقاچ زا یرب وص -۱۹۷ لکش میمصت هکنیا ضحمب دوبهثق رگ یرتمک

 رد صوصخب «دشیم هدرسفاد نیکمغ و كيرحت یدادا رغو هاگ ادوخان «ددوخب رتمک هک تفرگیم

 هک دنکیمدوبجم ار وا نورد زا یت ردو كب هک درکیم ساسحاد دشیمباتیب كيك و ینیربش لباقم

 .در وحب كيک وینی ریش رپ

 جی ندب یلخاد دغ راک ٍرط رلت ذا هک تنگیم «تیرگ دام» مناخ یگ داوناخ رتکد ۱

 یتلعو یصقن و بیع چیه ندبیحداخو یلخاد ءاضعا رظن زا و درادن دوجو یگتهامهان و یلالتحا
 د ل ا ا ا _»_»

 تلپ نادرتک د باتک ۱۶۳۱7۱۶۰ هحفص ۲۸ لصف همجرت -۱
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 و یندب لما وع ریاس اپ د یلخاد ددش یگاسدات هر طوب رم مناخ نیا یقاح هکنآ هحیتن و درارت

 .ددادیئاود قیمع تلعكي مناخ نیادحذزاشیب یدوخرپ ید هدیمعب هکلب «تسین یئاضءالافلالظو

 یک ده نز ناتساد

 اب مناخ نیا هک دش مولعم درک فیرعت اد دوخ یگ هفذ ناتساد «تب رگ دام» مناخ یتقو

 شردام و ددپ یگلاس جنپ نس رد .تسا هدش وربود یصاخ لاوحا و عاضدا و طیارش هتشر كب

 جنپ تیرسگ داسمد دندوب هدش هتشک هدره یگ دنناد فداصت كی رد اریذ ءدوپ هداد تسد زا ار

 ۱ .دوب هدنام هدنز هلاس

 و شدورپ يگدزبددام و یگ دزیردپ ؛شرداموددپ ندش هتشک زادعب هک ددوآیم رطاحب

 ردپ ًاروف و ,دششایقيسوملعم قشاع یگلاس هدزناش نسردو «دنتفرگ هدهعب اد لفط یدادهگن
 مایا رسا رس هلاس ۳ تم رگ دام ترفاسم نیاددو دنداتسرفترقاسمیادوا هکر زی ددامو كگ رزب

 دوب هدش شبیصن یبوخرسه هج رگ و درک جاودزا اهدعب ؛درییهرسپ هودناد یگ درسفادد ار

 .تشادن تسود اد وا یمقاود یقیقحدولمب هاگچیه یلو

 .دندشن رادهچب دایز یاهشالتزادعب یتقو يلو ؛دوشب دادهچب تساوخیم تیرگ دام مناخ

 .دننک لوبق یگ د ناوخ دن زرفب اد ییاختنا هچبكي هک دنتفرگ میمصت

 یتقو ؛دمآ شیپ یداتفرگ .دوب هدش گرزب الاح هکیاهدناوخرسپ نیا یارب هنافسأتم
 وازا یربخ چیهد تشگن زاپ رگید هاگچیهد درک دارف ,«دشابیم دا بیقعتدد سیلپ هک دش هجوتم

 ندوخلاحرد زور هنابش
 هنابش دید هک دش هحوتم ینامزو تشاهن یرگید قگالع چیه تیرگ دام مناخ دسیب نآزا

 رتشیب هج رع دوشیم رتقاحد رتقاچ زوربزور هک د رکيم هدهاشمو تسا ندروخ لاحرد زود

 :دشیم رثمک ورثمک مدرماب شیعامتجا یاهسامتد .دوش جراخ هناخزا دوب لیام رتمک دشيم قاچ

 لخادرد یگ دنذرد شاهفالعاهنتو .درکیمیح تعیدبو هدرسفا اردوح رتشیبو رتشیب هجیتن دد

 دادیم یکست و یلس اد دوخ هلیسون ادبو دوب فلتحم یاهادغو كيكو ینیریش نددوخ هناخ
 هب ددعتبا هک دشاب روبجم هاگ ادوخان دیاب وا ارج هک دیهفب تسناوئیمن تیرک دام مناخ

 دشاب هتشاد هقالع ینپ ربش یاهزیچ

 یناود صاخ تلع كي تاج ینیریش نددوخب یو هقالع هک دش هتفگ تیرگ دام مناخ هب
 .ددوآ دها وخ رطاحب ز وئییه لاحرد یلو دروایب دایب اپ دمهفب دنا وتیمف رضاح لاحرد هک هدراد

 رد یراکفا دوخیدوخ هدنیآ هسلجات هک دیدرگ نقلت «دش مزیت ونییه هکیاهسلج نیلوارد

 ًانطاب تاحینیربش هب هذادنا نیاات ارج هک دروآ دهاوخ رطاخبو دیشخرد دهاوح شزفه

 زا رهاظردو تسارضم وایارب تاحینیرش ندروخ هک دننادیمرهاظرد هکیئاحرد ,تسادتمقالح
 ۱ ۱ .دداد ترفت ینیرش نددوخ
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 ےک تشاد داهظا دمآ مود هسلج ندش مزیتوئپبه یارب تیرگ دام مناخ هک دمب هثفح كی
 هک دزوآ رطاخب یبوخب ؟تسبج تاج ینیرش هب دا هقالع تلع هک تسا هددوآ دایپ ح وضوب
 بت رم لگادادد .دیسرتیمد هدزتشحد یلیخ .دندش هتشک لیبموتا فداصت رد شردامو ردپ یتقو

 ر .درکیم هیرگ
 دننکب دیاب راکج وا ندرک تک اس یارب هک دندرک رکف هرخالاب یگ دزب ددامو یک رزیردپ

 یم دوخ یوناز یود اهتعاس اد وا ےک رزیددامو يگ دزیددب هک دروآ رطاخب تیرگ رام مناخ

 دادیمینی ریش ًامئاد دابو تفکیسهصق وا ک دزپردب .دندرکیم شزاوتو یداتسرپ دا زاو دندیناعت

 رطاخب تیرگ دام مناخو درکیم اد راک نیمه مه یک رزب ددام .دشیم لاحشوخو تک اس ارهاظو
 یم وناز یود ادوآ ًادوف دایرف و دادو غیجد هب رگ رثا رد یتقد دشیم لاحشوخ ردتج هک ددوآ

 .دندآدیم ینیرش وابو دن دناشن

 یس .ددوخ تسکش یتقد دوخ قشع نیلوارد دوطح هک درو ایم رطاخب تیرگ دام مناخ

 .دهدیلستد نیکست اددوخ ینیریش یاههببج نددوخاپ درک
 یگدنزدد یداوگ ان دادیود تقورم هتشذگ رد هک دروآیم رطاخب مهزاب الاح مقاورد

 .دادیم نیکست اد دوخ یثیربش نددوخاب ءاگ ادوخان دمآیم شیپ شیارب

 هدرضا هلاس ششای جنپ تیرگ دام نآ رگید الاح هک دش نیقلت واب مزیت ونپیه باوخرد
 رد اد هناکدوک تاساسحا نآ یتسیاب نیاربانب .دنهدب نیکست ادوا ینی رشاب هک ت سی نگمغد

 دايز ندروخ اذشزا هک دوب دهاوخ رداق تل وهسب هدنیآ رد هک دش نیقلتواب دزیرب دود رشاحلاح

 یاهسابل هکدوب دهاوخرداق دشک شندب نزد ینیرشواذغ نددوخ مک یثادد هک یتقود ,دزیهرپب
 درب تذل دوخ هرمزود و یداع یگ دنز زاو ‹ دنک ترشاعم هدایود مدرماب .دشویب یرتهب

 تسارغالو كيداب یمناخ هک دنک مسجم دوخزا یریوصت شنهذرد هک دش نیقلت تیرگ دام مناخب

 یگ داوناخرتکد .دوشیم رتبسانتمورت ر غال شمادنا ؛دیامنیم یراددوخ نددوخذا هک تقورهد
 دنچزاسپ تیرگ دام مناخو درک میظنت وا یارب یبسانم یگاذغ همان رب كی مه تیرگ دام مناخ

 درکیم ساصاو دنادرب نددوخدایز زاتسد تسا ددافیثحارپ هک درک ساسحا مزیت ونییه هسلج

 .ددادن تاجینیریش ندروخب یلیامت رگید هک

 یگدنز هک هنکیم ساسحاد تسا هدش مک شنزوزا هنوپ ۴۲ هک تشون نینچ دعب لاسکی ۱

 .تسا هدرک غ ورش ون زا ار یاهنامداش

 مک و یدوخ مک ثعاب مزیتونپیه مهذاب .دشاب تداع عونکی طقف یدوحرپ تلعرگ ا

 ۱ .دوشيم یگاهتشا
 نیقلت هاب مدرک مزیتوتپیه اد یدوخررپ ناوج شیامزآ ناونبب (باتک هدنسیون) نم

 دوبیهاوخ ریس یلکب مهدزیس قشاقددو دش یهاوخریس مهد قشاقدد اذغ نددوخ ماگنه هک عدومن
 ۱ .تشاد یهاوخن اذغ ندروحبلیم هجوچیهب د

 .دوب ناشحرد شیامذ آ هجين
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 بس مس سس سس

 زونپیهلاحرد ایزو بسانتم یمادنا مسجت

 نیاد دزاسام یارب مینک یم مسجم رظن رد ام هک ادیمادنا لکشره تسا رداق نطاب دوعش

 ` .تسا هاگ ادوخان یایند هداملاقراخ و بیجع یاهزاک ذایکی

 :دسپ ونیم «مزیت ونپیه دوخ» باذک رد «نورک ول یلس»
 يرغال نامن زا یسکع هک متساوخ وا زا قاحو هب رفدایسب متاح كب هجلاعم ناب رج رد

 زا انشسایلرداد یرغال ناوج نز سکع متفگ داب «تشادن یسکع نینچ نوچ یلو ءددوایب دوخ

 نیامتنک و دنابسچب نآ یاجب اد دوخ یاهسکعنا یکی هلک و دنک مطق ارثآ رسو هدیرپ یاهلحم

 اشامت زیرگ ان اد سکع نآ دنیب یم اد دوخ هک هعفدره ات دناب چپ لزنم هنیئأ یود اد سکع

 یلکش نامه اد دوخ مه باوخ مقومدد متفگ یتحو .. .«متسه نم نیا یتسادد دنک رکفو هنک

 .دنک مسجم رکفدد سکع نآ لثم ینعی ده وشی هک

 .دیامن غال اد خش دوخب دوخ .تسا دداق نطاب دومش هک دوشیم هدیمهف حیضوت نیا اب
 اهقاج ندومن رغالدد «تسا نورد یایئدب نتفاب هاد هلیسداهنت هک مزیت ونپیه هجیتن رد

 ۱ .دراد هدهعب یگ دزبشقن

 دوش قاج تسا وخیم هک یمناخ هزیشود ناتساد

 یاهرهج ؛دوب هدمآ نارهتب ناریا یاهناتس رهش زایکی زا هلاس ۳ مناخ هزیشود نیآ

 ورهظ «دروخیمن يگاتشان حبص «تشادن اذل هب لیم السا تشاد رغال دایسب یلد دنلب يدق هزبس

 ِ .دشیمریس قشاقود یکیاب .تشادن !ذغب لیم ماش

 .دیسدیگلاس راهج نسب ات مدرب بقعب یک دوک نامژ هب ادوا مزیت وئییه باوخ رد

 .منکیملقن ًانیع مناخ هزیشدد نیا اب زونپیه لاحرد اد دوخ یوگتنگ
 !مس رتیمنم .دین زب فرح ؟دیتساجک ؟دینکیمهچ «دیتهیگلاس راهچنسدد نونک |مهامش
 ؟ارج

 الاب .مورپمالاب نامهناخ یاههلیزا نم «دنکیم لابند ارم هلاغزپ كيو ءدش كيدات اوه

 رد هناخالاب هتبطدد.....تسا هدش هتسب بانطاب ریز ,دیایب نم لابندب تسناوتن هلاغزپ متقد

 . مس رتیه ؛تسا بورغ «منکیه هی رگ .ماهتسشناهنت قاطا

 ؟دیس رتیم ارج الا
 اهب رگ «مس رتیمامهب رگ یادص زا نم دن ادتفرو هتشاذگ اهنئارم ,تسی سکچیه امهناخرد

 .تسا هج هی رگ هیبش ناشیادص دنشکیم غیجداوید يور

 نایبیاهناگ ادج تارطاخرد لصفمو لماک د وطب اد مناخ هزیشدد نبا مزیت ونپیه ناتساد

 فیس ویس هدرمزأ « تمس رمه اهتخ رد هراسو يگ ریزذا مناخ هزیشودنیا ؛هکن آ هصالخ درک مهاوخ

 هک تشاد یدایز للع اهسرتنیاذا كيرحو دیسرتیم هب رگ ذا .دیسرتیم نیشأم هب ندشرا وسزآ

 .تقفرگیم همشج رس تیل وفط نام زا امام
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 و دایز یاذغ بشما زا هک دش نقلتوابد تفد نبذآ مناخ نیا یاهسرت مزیتونپیه كمکب

 داهظا درک همجا رمأددجم یئقو تی زودود .تسا هدشدایز شیاهتشا اریز .دروخ دهاوخ یلصفم

 نیقلق تسا دنمشهاوخ .موشیمن رس مدوخیم هچ رهو منکیم بجعت دوخ یدوخرپذا نم تشاد
 .مدوحب طسوتمد هژادناب اذغ نم هک نک

 ماشماگنهمیتفداجنیازا هک رصعزوریرپ تشاد داهظا درکیم یحارمه ار یو هک شادلاخ

 .درکیم ءاگن تریحاپو هدزبجعت شردیو دروخ اد همه یاذغ

 ےک :٠ ےک ۰: کک ۰۰ ےک تو ۰ + ےک ۰ ۰ ےک + + کک ۰ ٠ ےس + + ج

 تسا ناسآ رایمب مزیت وتبیه هار زا ندشرغالو ندش قاچ |

 مهد زاب یش وخان

 (۱)مزیت ونپیه قب رطزا ناب ز تنکل هجلاعم

 یارب یداکدیناوتب امشرگ | ,موشیم لاحشوخ نم» :تشون نمب «زتورلآ» یاقآ ,رتکد

 یلو ؛تسا یاهفایق شوخ ناوح «زتورلآ» یاقآ «دیهد ماحنا نایز تنکل هب التیم دامب نیا

 هدشبجوم شناب :تنکل .«تسا هتخادنا بقع یگ دنزدد اد وا شندرک تبحص رد یتحادان نیمه

 .دیامن یداددوخ لاغتشا و راکب نتفد زا و دیامن بانتحا یعامتحا یاهدروخرب زا وا هک

 تحادان ددقح هک دشمولعم ؛درک شیگ دن ذ ناتساد ناییدب عورش هداچیب «زتورلآ » یتقو
 تبحص هک درکیم دایز یالقت و شالت ..دیامن تبحص تسناودیم یتحس هب یلیح هک ریز :تسا

 .دشیم حراخ شناهد زا یتخس هب تاملک تبسن نامهب یلو «دنک

 شعک اب میام .هتسهآ اد تاملک هکلب .دنکن تبحص داشفاب هک ,متفگ «زتدرلآ» یاقآ هب

 نات اب «مارآ هچنانح «دنتسه ناب زتنکل هب الثیم هکیثاسک مامت المع .دیامث نایب دادکشهآ و

 .دنیامق تبحص تنکل نودبدنناوئیم :دنشکب یردق اد تاملک فورح و هننک تبحص میالم و

 باصعا و تالضع ضابتنا و داشق هب طوب رم نابذتنکل تلع دید میهاوح ادب هکیدوط

 .دنک تبحص یتحارب دناوتیم نکلا .دورب نیبذا داشفو شقک نیا هکنانج .تسا ملکت هاگتسد
 تسناوتیدودح اتو ,دهدبباوح تالاوئساتب دناوشب هک دش كمك «زتورلآ » یاقآهب قیرطررهب

 .دیامن نایب اد شاهتشذگ یگ دنز هچخیدات

 هج وچیهب «تسا هدوب نابزتنکلداحد شایگ دند رسارسدد .تشادیم داهظا هک یلکشهب

 تارطاخ طقف . دشاب هدش شنابذ تنکل ثعاب هکددوایب دایب اد یاهثداح و هرطاخ تسناوتیمن
 .تساهدش شایگ دنزرد یگ دزبیاهیتخبدب بجوم شنابزتنکل هکنیازا تشادیدایزدایسب

 دارق هدنخ و یخوش لدم أدوا ناداگ زومآ یخرب «تشاد یدیدایسب تیعضو هسددم رد
 سس _ _ _ ____

 ۷۲ Stammering ily ناو رتکد باتک ۱۸۶ ات ۱۸۳ هحفس ۳۵ لصف همجرت



۳۳۵ 
 س

 ردباتک ندناوخ «دنهشیم شڈاذآ و تیذا بحوم دوخ هپ ونب كيره نادرگ اش ںیاس و دنداں

 .تفرگیم لاگنج دد اد وا نانجو مسج هک دوب یتیرفع سالک

 و عامنجا زا یدود دیسریم شرظنب هک یشود نیرثهب «درک مامت اد لیسحت نادود یتقو

 دومتیمدوصت اریذ هدرکیم دا یارب یگ دزبیتحادان داجیا ندرک دیرخ .دوب مدرمزا بانتحا

 زا اد یاهملک داشفو دوز اب هنوکح هک دننکیم هاگن واب و هنتسیایم مدرم همه دیرخ ماګشه هک

 .دنکیم جداخ ناهد

 .تشاد ترقن زین طیلب دیرخ و سوبوتا د داطف اب ندرک ترفاسم زا «زتورلآ» یافآ

 هدوب نارگید یئوگ هلذب و یخوش یارب یزیواتمد د دوب سوی ام ندرک نفلت زا شراکرس رد

 رتشیبشدوخ زا رتالاب تاماقم اپ ندرک تبحص ماگنه نوچ .درکیمن تبحص تقوچیه سید اب

 .دشیم نابزتنکل راجد تدش هب و

 هک تجسس شک اب تساوخیم د دو ات هزتدرلآ اآ تره هکدوب نیا بی

 یگامهنت هب د یبوخب هوالنب و .درکیم تبحص یلومعم ساخشا لئم د دشیمن تتکل داحد الما

 4 هدنام ریحتم و تام عوضوم نیا ذا د .دناوخب باتک اي دنک تبحص تساوئیم شدوخ

 عامتجادد یلو .دشیم عفد یلکب شتنکل یتدم یارب شکس اب تبحص ماگنه ای یگاهنت دد ارج
 .دوبن ندرک تیحص هب دداق نارگید دوطح و

 شگس اب یئامنت دد ارج هکنیا تلع هک «دش فیرعت «زتورلآ» یاقآ یارب لاحرهب

 هک تسا نئماعم دا هکتسنیا .دنک تبحص هناوتیمن مدرم اب عامتجا دد یلو «دنک تبحص دناوئیم*
 ار دوخ شکس اب ندرک تبحص ماگنه نیارباتب « دریگب داریا د بیع وا ذا هناوتیمن شکس

 تئکل یارپ «یک حمد لماع كی مدرم دوجو .عوضوم نیا .دسرثیمن مه داریاذاو دناسرتیم <

 داجد هک دیسرتیم مدرمای تیحص ماگنه هدوب تنکل «باتذاب» نیا خساپ هک دوب هدش وا نابز

 ,دوش هایتشا و تکل

 یساکعنا و داکدوخ دوطب «دنک تبحص نفلت اب ای مدرم اب تساوخیم تقوره بیتررت نیدب
 .نشیم تنکل راچد

 یلو دشیمرتدب شتتکل عضو «درگیم شالت رثتحسو رتشیب هیب ها هجره هکنیا گیدهتکن

 .دیدرگیم عفد تنکل د کیم تب التم شک رامف نود د یت ریال تقرع

 لگاقاهت آیارب یتیمها مدرماب ندرک تبحص ماگنه هک دش هداد میلعت «زتورلآ د یاقآ هب

 ددومو دوش یهابتشا داحد ندرک تیحص ماگنه هک دیسرتیم نیاذا طقفوا رضاح لاحرد .تسین

 هدشثعاب یتلع و لماع هج هک تش داد هتشذگ رد یاهشید و تلع سرت نیا و .دریگ دارق رخسمت

 دابم هکنيا زا سرت صوصخج , دنادب هان رخ اد مدرم اب ندرک تبحص «زتورلآ» یاقآ هک
 .دوش هایثشا راجد

 دایب یکدوک نامز زا مه یزیچ و ؛ تسادیم یزیج سوصخنیا رد «زتدرل» یاقآ 1

 .درو ایمن
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 |ریذ ددوآ دراو یراشفدوخ هلنفاحهب هک تسین یحایتحا رضاح لاحرد هک دش هتفگ واب

 دهاوخدایب ادزیجهمه «دیامن هداهناو و سکلد اددوخ تسناوتهک مزیت ونپیه هسلج نلواذا دع

 .دروآ ۱

 نقلت «ستدرلآ» یاقآ هی مزیتونپیم هسلج نیلوا دد - مزیت ونپیه هسلج نیلا
 ار دوخ تالّسع ۰ ندرک تبحص ماگنه دوخ رب تددوآ داشف و لرتنک یاجب هک دش هداد میلعت و

 .دنک هداهن او د لش

 نیا لالخدد دش نقلت وا هب مزیت ونپیه هسلج نیمودرد م زيت ونییه هسلج نیمود
 و سرت ثعاب دابنیلوایارب یزیح هج هکنیاب طوبرم «ددوآ دهاوخ دای هب اد یتارطاخ ,هتفه

 .تسا ءدش مزیتونییهزا شتشحو

 ,دمآ هجلاعم هسلجنموسیا رب «ستهرل ا یافآ یتفد م ریت ونییه هسلج نیموس

 .درک فیرعت نینح و دوب هدروآ دایب ادریذ ناتساد

 نیمهبیاهچب زيت ام یگیاسمه دد .مدوب هلاسحنپ ای داهج نس هب تیلوفط رد نم هکینامز
 .تشادیکحضم هفایق و دوب نابزتنکل داجد ایوگ هچب رسپ نیا .درکیم یگ هنذ رتشیب ای نس
 شیب یک دوک هک مهنم د درک تصحص تنکل اب ًاقافتا اید تشاد تنکل اب درک تیحص هک یژزور

 هکدز دایرف و تفشآ رب ناهگ ان مددپ . مدرک دیلقت ادوا ندرک تیحص زرط و مدیدنخ واب مدوبن
 نآ دنن ام رم تسا وجیمن مددب اریذ ؛منأزوسیم ار تنایز ؛ینک تبحصدوطنیارگید هبترمكيرگ |

 یدژاب :نکن دیلقت سپ نآ زا هک دناسرتب ارم رتشیب هکنیا یارب و موش تنکل داجد هچج رس

 هبت مکی رگ | تفک و ددوآ نم یاهبل كيدزنب تشاد تسدرد هک اد یراگیس شتآ د تفرگ ارم

 .مناذوسیم ار تایز داگیس شتآ نیا اب «ینک تبحص دوطنیا یگید

 مدیسرتیم منک تیحص مددپ دونحرد متساوحیم تقوره دعیب ذو رنآ زاو نیس رف تدشبنم

 .دناذومب شداگیس شتآ اب ارم نابذ مددپ د منک تبحص دب نمادايم هک

 . دوشیم عدرش دامیب یتوص هاگتسد و نابذ ینالضع داشف یدوزب هک منیبیم بیت رت نیاب
 ندرک تبحص زا هشبمه كدوک یلو هدرکن ارجا اد هناعمحا دیدهتنیا تقوچیهشددپ هجرگ او

 ذودتشزیم ادص نودب و تکاس شردپ دوشحرد هشیمه دعب زود نآ زا و دیسرتیم شردپ دزن
 رگیدناسک ابو «شملعم الثم .درکیم ددوخ رب هک سک ره اب و دوشیمرتدب كدوک ماکت مضوزورب
 هکنیا ای دش رتدب جیددنب هسردمرد عضو نیا .دشیم تنکل راد شنایز و داتفایم شددب دایب

 اي راجد ًامتحو ًامطق هک درک دوستو دداد ندرک تیحص رد یبیع هک دش هحوتم یکدوک رد دامیب

 ۱ .تسا ملکت هاگتسدو نایز رد یاهشداع و یدامیب عون

 دد:دش مزیت ونپیه رگید هسلج دنح «یتدرلآ» یاقآ -م ریت ومییه یدعب تاسلج

 هدهاوخیمن رگید یسکالاحو «تسین وسرق كدوک نآ رگید الاح هک دش نیقلت هاب زونپیه لاح

 دنازوس دهاوخن ادوا ناپذ یسک ,دوش ءاپتشاراجد ندرک تبحصددرگ | و ,دناذوسب ادوا نابز

 الاح دش نیقلت دا هب .هن اب دنکیم تبحص تنکل اب وا ایآ هکنيا هب دادن یهجوت یسک عقاد دد
 و مادآ یناوتیم وت رضاح لاحرد «یدادن ینارگن و هودنا چیه و یسرتیمن زیچچيه ذأ رگید



۳۳۷ 

 بوخ ناتکم اب هک دولفامه امش ,دننسه لش تملکت هاگتسو نابز تالسع . «ینک تبحص برخ

 «دینکتبحص بوخ دیناوئیم مه مدرماب دینکتیحم هیناوتیم ۲

 مدرماب ندرک تبحص لاحرد نائیمطاد دامتعا لامک اب دنک دوصت هک دش نیل واب نینچمه

 .دوش تنکل داد هکنیا نودپ ؛تسا

 همان دعب لاسکی و دش بوخ الماک «ستورلآ » یاقآ نیقلت و مزیتونپیه هتفه دنچزا سپ

 __ «تسا هثرکن مه دوع و هدش بوخشنابذ تنکل هک تو

 للع هب باتک نآ رد ماهتشون هناک ادح كج وک یبیح باتک نابز تنکل هجل اعم هدایرد

 زا هیاب نابذ تنکل هجلامع رد هک « ماهدش دوآدای هدالمب ؛ ماهدرک هداشا ناب تنکل فلتخم

 هحل اممعا رد شود نی رھپ ؟ زيف ونییه ذو رماب ۳ لاح رهب .د وش هداشتسا ًاماوت سهنتود مزیت ونی

 .تسا هدوب نابز تنکل

 تسا ناب ز تاكل هحلاعم هلیسو نی رتهب مزیت ونپیه

 مهدزآود یش وخان

 مزینوسپیه هلیسوب یبصع یگتسخ و یگ د رسفا هجلاعم
 دوب لاس جنپ تدم شرتکد داهظا هب انب . دیسریم رظنب هتسخ و هدرسفا «لن ولف» مناخ

 ها رمهب زی يديدش دددرص هفالع» .د ریسه جد یمسجو یزنم یگتفد لیلحت د یگتسخ زا هک

 نادتف,یمشخ دوز ,ییاوخیب دوب هدش هعلح شرس فارطا درد زا یراون دننام تسرد «تشاد

 ًامئادیگ درسفا و هودناو فیعش هطظئفاح ,رکف یک دنک ارو تفت رگید ترابعب ای «رکفزک رمت

 .دادیم جند اروا

 باوختختیوررد اههتفتافوا بلغا هک دوب دیدش نانچنآ مناخنیا یگتفوک و یگتسخ

 نشام لحادنا ادوا «دمآ «تلیناو» نمدزن هجلاعم یارب یتفد هدرکیم ینادنز اددوخ «قاطا

 .دندرک لمح تسد یود

 تسا هدش تباثو شیامذآ فلتخم نیصصختم هلیسوب ناخن هک تفگیم شیصوصخ رتکد

 .تسا ملاس شندب ءاضعا مامت یوشع رلتت زا هک
 هک یگلاس۲۴رد هک تفگم :درکیم فیرعت ادشیگ دنز ناتساد «لن ولف» مناخ هکیدوطب

 اید شدوخرد یبصع لالثخا هتناس چیه و .تسا هتشاد طاشن اب و ملاس یاهیحور هدرک جاودزا

 .تسا هدوب تداسح زاربا هب لیامثم هشیمه طقف «تشادن دوحو شاهداوناخ

 هکنیا ضحمب .دش زک رمتم شرهوش یودرب تداس>هب لیامت نیا درک جاودزا هکیتقو

 شاهدادآ یاهرتخد اب ندیسال لوذشم هدادارد هک درکیم مهتم اروا ؛دشیم هناخ دراو شرهوش

1— Depression 
 لصف زا همجرت ٩  ۲(ءزیتوشپیه دارسا) ماعب تلپ ناو رتکد باتک ۱۶۶ ات ۱۶۳ هحفص
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 زورب ذود شتداسح یوخ بیت رتنیدب . تسا هدرک هاگن رگید یاهنزهب اج همهرد و .تساهدوب

 . درکیم تداسح شزرو و نیرمت رتشیب زودره و «دشیم تیوقت
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 ےک

 یحور دومخو یگدرفا -۱۹4 لکش

 رثا هک دوب یاهظحل زا تدابع نآ و دمآ شغارسب یدیدش دددرس ناهگ اف زود كی

 ۱ .درک هدهاشم شرهوش نهاریب هقب یود رد اد یبلكيتام

 نهآ ریپهقی یخوشنا وذعب شن اداکمهزا یکی ؛تسا کم هک درکیم افد هد وهبت شرهوش

 اسیذ « دوب تسدد سدح نیا تشگ زاب هدادا زا رگید ذود یتقو .تسا هدرک یکیتام اد دا
 .دناد تداسح ددقعح وت نذ مینیبب هک میدرک یکیتامادوت نهاریپ همی ام هک دندوب هتنگ اتفر

 درکیم داهظا و دوب هدش كي رتسیه زا یثلاح داحد «لن ولف» مناخ ماگنهنآ رد لاحرهب

 سی یک انتشحو تلاح رد هک تفگیم . تسا هدش یزغم دیدش تالمح و یگتفشآ داچد هک



۳۳۹ 

 دردرس داچد . دوریم باوخب ندزمهب مشچ كي طقق هنفه رد ؛ تسا هدش باوخیپ الماک دربیم
 .دوش رجقنم دهاوخیم شرس هک دنکیم ساسح اهکی دوطب «تسا یدیدش

 دىب یاهظحل یلو «منک كرت اد مرهوش مریگیم میمصت یهاگ هک تفگیم «لنولف» مناخ

 .دش دهاوخ هدیشابمه زا میگ دنز هک منکیمرکف

 تشادن یبجعت نیاربانب ؛دشیم هدیشک تهجود رد «لفولف» مناخینهذ رکفت بیت رتنیدب

 .دشاب داجقنا لاحرد شزفم هک

 اهتدم اريد ۰ تیف وا یلعف با رطضا هب طوب رم شیدامیب هک دوب دقتمم «لن ولف» مناخ

 رد مه یرگید نز رضاح لاحرد هک تسا نئمطم و تسا هتفگ داب ار قیاقح همه شرهوش لی

 تشادیمن ادیبصع یلعف یگتسخو یدامیب رگ | تقیفحرد تفگ «لنولف» مناخ .تسین وا یگ هنز

 ره یبسع یشوخان نیا یلو .دشاب هتشاد شرهوش اب ینیریش یگ دنذ رضاح لاحرد تسناوتیم

 .تسا هدرک نکممریغ وا یارب اد یعامشجا و یداع یگ دنز عون

 یناددیاهیتحاران همه هک دنک لوبق دشد وبحجم ت تشاد«لن ولف»مناخ هک یدیدرت و كش همهاپ

 .تسا شیپ اهلاس دادیود نامه هلابندب طوب رم وا یلعف

 دارق فلاخم کف زرطود نی اددوخ رضاح لاحرد هک دش حیرشت «لن ولف» مناخ یارب

 .مضونیا ؛دنک هزرابمو دنامب ایآ هکنیا مود د دنک كرت اد شرهوش ایآ هکنیا یکی «تسا هداد

 نیاو دشیم تابارطضا ریاس و دردرس بجوم هک دروآیم دوجوب یو تالطعو باصعا رد شذک

 د دشيمرتشیب یبصءد یاهلضع ضابقنا و ششک ًاددجمو هدش یو سرت ثعاب دوخ هب ونب تالزلتخا

 .ذمأآیم دوج وب ینأاطیش ل.اس درود نامه

 تداسسساسحا زا اد شیاهیتحاران همه هشيد هک دوب ناسآ یلیخ «لن ولفد مناخ یا رپ

 .ددوایب رطاخب اد یعضد نینج دوبن دداف رضاح لاحرد یلو ,دنادب شاهیلدا یاهزور

 .دنک هداهن اوو لث اردوخ دوط> هک دش هداد داب «لذ ولف» مناحبءزیتونییه هسلح نلوارد

 اد یتارطاخ همههک دش نقلت «لن ولق» مناحب دش عورش دعب هتغح كي هک مزیتوئییه مود هسلجرد

 .ددوآ دهاوخ رطاخبتتسا ءدش یو یاهیتحادا تعاب هک

 رطاخی اد اهدادیود همه لت ولفناخ دش عورش دعب هتفهكي هک مزبتونییه موس هسلجرد

 ثعاب یلماوع هچ هک دمهنیم یب وخب الاح هک تفگ وا .دز دنخزوب هتشذگ تانایرج همهب و دددآ

 .تسا هدش یو یاهیتحاران و پا رطضا

 .مدوب هناوید و قمحا ًاعقاو نم هک تفگیم لن ولف مناخ

 همه تلع یبوخب الاس درک داهلخا د وب یپس باوخ كی هک مزیتونییه مداهج هسلج رد

 .دنک صالخ لیلدیب تشحو و سرت همهن آ زا اددوخ تسادداق یب وخب و هنادیم اد شیاهینحادات

 هنحصدد اددوخ یاهشیب رنه دننام هک .دش نیل لن ولف مناخ هب مزبتونپیه مجنپ هسلجرد

 . دراد اهنآ رد یشقن 2 مه دا هک دادب یشیابن هلن اد يگ دن دوما همه و .دنکسح یگدنز

 .دشاب طاشناب و دورسم ؛لاحشوخ هشیمه یاب لاح نيعد»



۳۳۰ 

 نادنخو طاشن اب «لاحرس دایسب ,دمآ مزیتونپیم هسلج نیمشش یارب لن ولف مناخ یتقو

 هک دشنیقلت لن ولف مناخ هب مزیتونپیه هسلج نیمششرد «متسه بوخ الماک هک درکیم داهظا و دوپ
 .جن ددوزو دوس ناک د وک دنن امن دنک هلباقمیگ دنز ثداوحو عیافواب لاپ تگ ر زب ناثذ دتنام

 و تسب وخأیسب ملاح هک تشون دعب لاسود د دش مزیت ونپیه دابنیمتفه یآرب لئولف مناخ

 .مرببء تذل دایسب دوخ یئوشانز یگدنز زا

 یاهجن رود رد .دظفاحفضعض«یمشخد وز ,یگدرقا یبصع حالطعاب یاهیگتسخ

 دن اهجل اعم لب اق یب وخب مزیت ونییه هلیسوب اهدرد رسیخ رب «مولعمات و مهبم

A,ات  FF e YEY GF r? Ee rی جا جا 3 اب اچ اچ  FFها  + Û e $ e o e + 

 مهد زیس یشوخان
 مزیت ونپیهاب (۱) داگیس كرن

 تصش دوب تحاران دیشکیم راگیس هذادنا زاشیب هکنیاذا ؛هزیم هزید «ترپل آ رتسم»

 بلق شیطو سفن گنت ؛دردرس ؛دمآیمف رب نآ دیرخ هدهعزا هکنیا رب هوالع «ذورکیدد داگیس

 و دوب هدش تقاطمک و مادآ ان . :یبصع :تشادن اذغ هب اهنشا .دوب هدرک تحارات تدش هب ار وأ

 .دوب تلعربدیزم یباوخیب
 زک رمتم یعوضوم یودرب اد دوخ رکف تسناوئیمند :دشیمرتفیعض زوربزور شاهظفاح

 ءدش هج وتم ریخا لاس دنحرد یلو «دوب هدرسک ع ورش تیل وفط نامز زا اد داگیس ًارهاظ دیامن

 یلد ددادرب ندیشک داگیس زاتسد هک دوب هدرک شالت یلیخ « دشکیم راگیس هزادنا زا شیپ هک

 ناونپاذل دشیمرتدیدش شایحودد یمسح یاهیتحاران داگیس ندیشک تلعب نوح .دوب هتسناوتن

 .دوب هددوایور مزیت ونیپه یوسب دیما نیرخآ

 ابیلو .تسا هدرک ع ورش تیلوفط نامنذا اد داکیس هحرگ | هک دش هتفگ تربل آ رتس هب

 .دشاب هتشاد یلیلد نآ رد یود هدایزو طارفا یئسیاب نیا دوحو

 یلصا تلعرگ | یلو هددادرپ داگیس ندیشک زاتسد مزیت وئییهدوز هب تسا نکمم هج رگ

 نشناج تسا نکممددخم یاهوزادریاسای بورشمرطن یرگیدزیج راگیس یاجی د وشن فشک نآ

 .ددرگ مولعم داگیس ندیشک رد طارفا تلع هکنیارگم هدوشراگیس

 یمهمزیجیل و .درواییداییار راگیسرد یود هدایز تلع هک درک شالت یلیخ تربلآ رسم

 .تساهدیشکیمداگیس هدوب هسددم درگ اش هک ینامززا درو آپمدایب هک تک طقفوا .دیسرن شرظتب

 شتآ هدشیم وربود یگ دنز لئاسمو تاعوضومابو هدشیم دایز شایگ دنز یاهیراتفرگ تقوره»
 .تسا هدوب شئاللکشم خساپ داکیستای ندز

۱-۳00991۷۶ Smoking 

 تلپناورتک د ۱۸۳۸: ۱۸۰ هحفس باک ۲ ۴ لسف همجرت



۳۳۹ 

 .دروابب داشف دوخ هطظفاح هب هک ت سین جایتحا رشاحلاحرد هک دش هتفگ تریلآ رتسم هب

 دوخب دوخ دک هداهنادد یکلد اددوخ رولص هک تفرگ داب زونییملاحرد هکنیاذآیپ هکلب

 یمزیتونپیه تاجلاعم .تسا هدوبهچ داگیس ندیفک رد شایود هدایز تلع هک دمآ دهاوخ شدایپ
 هداهناوو لش یمیبطد وطب اد دوخ روطج هک دش هداددای واب مزیتونپیه هسلجنیلوادد دش عورش

 .دیایذاب اددوخ شمادآ شیاسعاات دنک

 هتسناوتو دنکیم یرتشیب شمادآیاسحاوا هک تفگ تربلآ رتسم هتفه نلدا نایایدد یتح

 .دنک رتمک اد داگیس ندیشک هتفه كي تدمدد تسا

 دوخ تالضع تسا هتسناوت هک هدوب نیاب طوبرم یئزح دوبهب نیا هک دش نلت داب

 .دش دهاوخ عدرش دعب تاسلج رد یمقاد هجلاعمد دوبهب دیامن هداهناد د لش ار

 طارفا تلع ع وضو د یتشورب یلیخ هک دش نیقلت ترپل آ رتسم هب مزیتونپیه مود هسلجرد

 .ددوآدها وخدایب اد راگیس ندیشک رد

 هراب رد اد یاهداعلاقراخ ناتساد .دمآ مزیتونییه یارب موس هسلجدد تربلآ رتسم ینقو

 .دوب هددوآ دایب شایبصع یتحادان دیدشت

 یتشپذوگ هب لیامتمیمک و تسا هدوب فیضو كيداپ هک رت یلیخ تیلوفط نامزرد رهاظ
 ` .دوب كيداب هک یتو هزید مه رضاحلاحردو

 ًابیرقت و تفرگیم دارق داذآ و تبذا دروم نادرگ اش ریاس هلیسوب ًارثکا تیلوفط رد

 هندرکیم شوع اروا هسددم ًادابجا شردامو ددیو هنتفگیم دوز واب شدوخ لاسونسمه یاههچب

 درکیم رتدب اد وایناور عضو ردامو ددپ هابتشا نیا و .دوب هدرک ضوع هسردم هد زا شیب و

 تشادیگ زات اههچب یارب ءدوپ یدراو هزات هچب كی هشیمه ولوجوک تربلآ رتسم اریذ

 یس داگیس ندیشک اب هسردمردو ؛درکیم دیلقت شددیزا اد داگیس ندیشک یک دوک رد

 داگیس ندیشک اب نارگید روطحرد هک درک تداعوا بیت رت نیدب درب الاب اردوخ تیصحش درکیم

 .دهد ناشن رتگ رزم اددوخ تیصحش

 .دشیم عقاد دیفم یلیخ دشیم یدیادج هسددم دراو یتقو صوصحب هح نیا

 :دراد جایتحا ی رتشیب ب داگیس هک درکیم ساسحا دعیم رتگرزب تربلآ تم هچره و

 داکیسندیمک هب حایتحا هک درکیم ساسحا دشیم دریدد یمهم هلئسمو راک كب اب تقود ره اریذ

 هجوتمتفریم ترفاسب یثقوو .دنک تاقالام یاهزاتیاخشااب تساوخیم هک یعقوم صوصخب ؛دراد

 هلنحل كی ترفاسم نامزرسا رسددو «دنکیمنشدد یرگیدزادمب یکی هلصافالب اداهداگیس هک دشیع

 .دشیمن مطق شیلزا راکیس

 ؛درکیم شور رگیدراگیسكپ اههادراهحرد فقوتماکنح ,ديشکمراگس یک دنن ارماگنه

 داگیس رصعات حبصذا ینعی ؛دیشکيم داگیس ددع تصش زوررد هک دوب هنیشک یگاجب شراز لاح رهب ِب



۳۳۳ 

 یوسب ًاداجان و .دنکیم ی رطمو هناقمحا داکبجع هک کش هجوتم ناهگ اتات .دشیمن مطق شپلزا

 .دروآ یور مزیت وئییه
 تیصحش داکیس ندیشک نودب هک تخاس دداق اد ترپلآ رتسم مزیت وئپیه هسلج دنج

 تسيل یناتسبد یولوجوک كدو ک نآ رگید الاح هک دش نقل واب «دشاب هتشاد یلداعتم ۱

 وا زا هک دنتسه یرکگید دایسب صاخشا حامثجا رد «تسا هدش نگ دزب د هدرک دشد الماک و

 تیصخش اب و راقواب یدرم اد دوخ نهد و رکف رد هک هش نفلت واب دنشابیم رترغالو رتزی»

 .دنک وگتفگ داگیسندیشک نودبتالماعماجن |ماگنه تناوتتربل آ رتسع بیت رتنیدپ .دنگ مسجم

 دایسبشلاحو تسا هدرک كرتاد داکیس یلکب هک داد شرازگ تربلا رتسم هتفه دنحزاسپ

 لباق مزیت ونییهاب اهنآدمه كلاذعم دشاب هتشاد یددعتمللع تسا نکمم داگیس ندیشک .تسب وخ

 .دنتسه هحلاعم

 ۱ تسا راکیس كرت هلیس9 نیرتهب مزیت ونپیه

 مهدراهچ یش وخان
 مزیت ونپبه هلبس وب (۱) ی و رمک هجلاعم

 یتقو «رک داب» یاقآ هک دوب یاهلمح نیا «متسه یقمحاو شوهمک مدآ هک منکیم رگف نم»

 كی دننام یلو متسه یاهدانفااج رجاتصخش نم» :درک هفاضادعبد .تنگیم دوب هشم آ نم بطم هپ

 .«متسهیتلاجخد ورمک .یتلاجح هسرددرتخد
 همه بام رد یلک دوطب .دش طابنتسا «رک دابد یاقآ ناتساد هیفب حرش زا هکیدوطب

 شاهرهچ كيرحتو هزیگنا نیرتکچوک اب .دربیم جند تیمضو نیاذآ و .ديشکیم تلاجخ (درم
 فوطعم واب يسک هاگن و هجوت قیرط ره هب هک دشیم هجوتم رگ ا یصوصخب :دشیم (۲)جرس
 .تسا هدش

 یرپس هدوهیب شایگوانذ و یعامنجا یگ دنز یلو «دوب هدرک جاودزا « رک داید یاقآ

 ینامهیم هبادیسک هند دندریم ناتسودرادیدو ینامهیمهب هن هک د رکيم هدهاشمیتفدشن زا ریز دشیم

 .دنتشادوگموگی و فالتخ | مهاب هشمه تابنیاذاو :درییم جفرا دننکیم توعد

 همه «درکیم رگف هک اریز دوب هدرسفاد نگمغ هشیمه زین شداک رس رد «رک راب» یاقآ

 هب رس تشی زد هک هدرکیم لایخو هشابیم هرمک و یئلاجخ یدرم ناشیا هک دین ادم نارتخد

 تراقحساسحا هشیمح هک تسا هدش ثعاب هناقمحا تداع نیا هک تفگیم شیرم نیا هندنخیم دا

 . دنک یقرت رتشیب یلیخ دوخ لغش دد تسناوتیم « دوبن ساسحا نیا رگا و دنک یکچوک د

 ۱- Blushing + _ Scarlet تلپناو باتک ذاهمجرت



۳۳۳ 

 ۳ ر :

 O و
 ا ا

 دنتسه دوخ فعضریسا دن ربیم هانپ گرامیب هب هک اهن آو یکتم صاخشا یل وسرت و ی ورمک 14٩ لکش

 یئدرمک نیا «هوا» داد باوح «دسرتیم یئورمک زا دذتنیا ارج هک دشلاوئس دازا یتفد

 و مرتمک نارگید زا منکیم رکفو منک ین ادان و تقامحیاسحا مدرمدوضحدد نم هکدوشیم ثعاب

 ۱ . متسه ریقحد یبصع یدرمنم هک دنن ادیم مدرم هک منکیمرکف

 نیا .دننکیم رکف دوطنیمه «درمک مدرم رثکا هک دوشیم مولعم یسدربو قیقحت ماگنه
 نان آندرگ هب نشود یبمال اب یگولبات كی هک دننکیم دوصت یئورمک یدامیب هب نایالتبم لیبق
 یتادابع ایو «متسه یبصع نم «منکییم تراقح ساسحا نم» هدش هتشون نآ یور و هدش هتخیوآ

 .نیا ریظن

 ناشیاهک دنن ادیم همه دننک لایخ هک تسنیا نآ زارتهبو تسادب یئورمک و تراقحساسحا
 .دنتسه یتلاجخدو ورمک



۳۳۳ 

 سک ره دوشیمیگورمک ندشیتشیب بحوم یگورمک زاسرق هک .دش هتفگ «رک داپد یاقآهب

 یتلاجخ شیپ دک هتفاین ماکحتسا شباصعا زونه هکینامزدد صوصخب شیئاوج یگ دنز لئاوارد
 رتشیب یبصع منسیس جیددتب هکنیمهو .دنتسیفنا رگن و تحادان تلاحنیاذآ مدرمرتشیب یلو .تسا

 .ددرگیمرتمک یگورمک زا پا رلعضا دوشیم یوق

 دن وشیمرتداشگ تدوصد ندرگ یاهگ ریوم هک دوشیم ماجن |لکشنیدب تروم ندش رس

 ۱ .دودیم تروصهتسوپ ریز یرتشیبنوح هجي زد

 هلماحا باصعازا یاهکیشهلیسوب و .دتداد دوجو ندبیاج همهرد ءاهگ ریومو اهگ د نیا
 دن وشیم گگتئاب داشگ ؛دس رم اهک ریومنیاب باصعانیا هلیسوب زغمذا هک یمایب هلیسوب و هناهدش ۱

 و كاخ رد روناج نیا هک « دداد دوجو ردنمس مانب یکچوک دوناج هک دنادیم یسک ره

 ریفتأد دوخ ندب تسوب گنفد ینمپ ۰ درگیم دوخ اد نامه گز د فلتخم یاهطیحنردو هزیس

 .تسا عافد عونکی نیا و فهیم

 تلاح ندرک ناهن یارب هک تسا ندب یعافد داکوزاس ع ونکی زین ءرهچ ندش حرس

 خرسیلصاتط نیاربانب .دنفایمداکب یلامتحا تارطخ ریاسلباقمرد ای تراقحساشحاو تلاجخ
 نیش خرسذایرتیتسیابنآ ندربنیذاو هجلاعم یارب .تساهرهج ندش حرسزاسرتءرهح ندش

 هداتفاقافتاتدعب هتشذگ رد هبترمکی دابنلوا یارب هرهج ندش خرس زاصرت .دربنب زا دهرهچ

 هل وا تلع دیس ددافامش رضاح لاح رد هک هدش تیوقتو هتشاذگ همسوت ور مک مک نآ زا سیو .تسا

 هداهناو و لش اددوخ هن وگج هک دیتفرگ دای هک مزیتونییه هسلحجنلوازاسپ یل .دیددايیدايب اد
 .ددوآ دیهاوخ دایپ ارنآ تلع ییوحب دینک

 دوطتیا و .ددوآ دایی |درشتدوص ندش حرس هیلدا تلع تسناوت مزیت وتییه ثكمکب هرخالاب

 :درک فیررعتاددوخ ناتساد

 اهردامو اهنز .مدوب هدرک تک رش هناکدوک دلوت نشح كيرد یگلاس ششاپ جنپ نسدد
 تشگنا اب هکیلاحرد ,هدرک مبدد اهمناخ زایکی دندرکیم تبحم امهچج هدایرد مهابو هتسشن

 هچب سپ كی ندیمان «دشاب رتخد دياب نیا !یگنشف هنلب ناوسیگ هجد :تفگ دادیم ناشن ارم

 هنش تحاران و ینابصع تخس هک نم و تسا زیمآ یهوت رايس نس نآ رد رتخد مانب هلاس ۵

 هک مقوم نیادد .مدرک تراقح ساسحا دوب هدیمان رتخد ارم نوچو مدش حرص تلاجخزآ مدوب

 .تسا یثلاحخ ردقح هجب نیا ؛نک هاگن هوا تفگ یرگیدقمحا نزای دوبءدش حرس نم هر

 ۱ .«دش حرس شدوص

 نم ندرک تحاران هپ مورشو ,دندش عوضوم نیا هجوتماعهچب ریاسذا نتدنچ هن اتحب دب

 زاب مه هسددمردو «یتلاجح» دنتفگیم نمب دندیدیمارم اههچی نیا تفدره مه اپ دندومن

 .«تسایئلاجخ اهرثتخد دام رسپ نیا دینک هاگن» :دنتفکیم اهیزابمه نامه

 یوب و هدش «مزیتوئییه دوخ» تلاح مع ونکی راجد «نس نآ رد «رک راب د یافآ تعیقحرد
 .تسا یتلاجخ هک دوب هدش نیقلت



۳۳۵ 

 واب یتلاح نینجددو .دوبهدرک زک یمتم الماک اد كدوک نیا رکف .نشج لاوحاو عاضوا

 هدرک فیرمت اد تفیقح نیا «رکداب» یاقآ یتقو لاح رهب .تسا یتلاجخ هکدوب هدش نفل .

 تاسلج یطدد .دداد مزیتونپیه هسلج دنچ هب جایتحا هک دش هتفگ واب یلو تفای نیکست یمک
 یگ دزمرش و تراتح ساسحا مدرم دوضحرد «تسین هلاس ۵ كدوک نآ رگید هک دش نیقلت واب
 نودب اج همهرد :مدرم دوضحرد هک دنک مسجم دوخ رظن رد هک دش نیقلت واب .درک دها وخت

 همان «رک داب» یاقآنذ دعب یدنح .تانیقلت لیبقنیاذاد دنکیم وگتفگ و تبحص تلجخ ساسحا

 دایسب د دنورب دیدزابو دیدب دنت اوتیم مهابد تسا لاحشوخ شرهوش دوبهبذا ددقج هک تشون
 .دوب هدرک ر کشت

 مزیت ونییه هلیس وب اهن آ همه هک .دشاب هتشاد یفلتخمللع یناوررظن زا تسا نکمم یگورمک

 .دنته ەجلامملباق

 تسا یلورمک جلاعم نیرتهب مزیت ونبیش ۱

¥ 

 موس لص
 یعامتجا لئاسمد روما دد مزیت ونپیهزا هدافتسا

 :یشزدو دوماریظن «تسا اهیدامیب زا ریغ یدداوم «یعامتجا لگاسمد دوما» زا دونم
 مزیت وئییه ادره وشو نز نا وتیمیگ داوناخ لگاسمدد تساهریغو یداصتقا ,یسایس «یشاقل :یرنه
 .دنشاب هنشاد یونش فرح رگیدکپ زا و هدرک لح دوخ نب اد یگ داوناخ تافالتخا هک درک

 شوگ ناشیاهردام و ردپ زردناو دنپ و نانخسهب هک درک مزیت وئییه نا وتيم اد نارسپد نا رنخد
 , فیش

 یرتشیب تیققوم تاقماسم رد هک درک مزیت ونپیع اد ناړاکشزرو ناوتیم «یشزرو روما رد

 یقاب ناشزغمدد رتشیب بلاطم ات «درک مزیتوئبیه اد ناگ دن ونش ناوتیم ینارنخس ماگنه
 ات هدومن مزیتونییه یالک رس رد اد ناتسریبد و ناتسبد نیلصحم ناوتیم بیترت نیمهب .:نامب

 .دنشاب هتشاد دایب هشيمه یاربو هدش ریگیاح الما< ناشزغم رد بلاطم

 یگشیپ رنه د یگ دنناوخ .یگ دنذاون ؛صقر :یزاس همسجم ۱ یشاقن  یرثع روما ياد

 .درک هدافتسا مزیتوتییه زا ییوخب ناوئیم

 رضاح لاحرد درک هدافتسا مزیتونیبه زا ناوئیم زین اهغتدارد و گنج و ماظن روما رد
 یشذدویاهنامناسهک «دیشک دهاوحن ی ردد ؛دنکیمیط ارد وخ یئادتباو هیل وا لحارم میت وسی

 ریاسهب تقیقح نیا و ,دننک مادختسا مزیت وئییه صصختمرتک د رفن دنجاب كي دش دنهاوحدویجع
 .درگ دهاوخ تیارس زین یعایتجا یاههتشد

 ب
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 رد یلو «تس ون یاهناگ ادسو لقتسم باتک نا وتيم الا «دشداب دزاوم صوصخرد هحرگ

 .متک یم افتک ا هاتوک و صتخم ددوم هنج رکذب طقف نم احنیا

 شزرو رد مزیت ونیبه زا هناقتسا

 :ناوتیم مزیتونپیه زا هدافتسا اب
 درب نیذاآ اد ناراکشزرو سرت ٩

 درک رتدایز ینامریهق ماقمو شزدوب اد ناداشزرو هقالع ۲

 دومن رتدایذ اد اهنآ تردق و داکتبا ,دادمتسا -۳

 ربآ ری فلج اب ود ار داکشزدو كب یگ دنزرا نازيم «مزیتونییه كمکب نا وتيم نم رظئب

 ۱ ۱ دادشیا زفا

 درف كب هک اد هجنآاریذ .داد ماجنا باوخ لاحرد اد تائیرمت ذا یدایسب نآوتیم ۴

 .دهدیم ماجنا هک تسوا رکف هکلپ «دهدیم ماجنا هک تسین دا مسج .دهدیم +اجنا راکشزرو

 منکیم فیررمت اد متاييرجت زا یکی نم لاثم ناونعب

 تف رگ اب اد رختسا رد ندز وراد مزیت ونپبه اب هکیناوج

 یورزا اب رحتسا دد تسا وحیم تفوره یلو هدوب یب وخ رگ انش هک هلاس ۱۸نآ وح نمهب

 زغم هگ دزب ذاد نمهب , داتفایم بآ یوت تشیهب و تسناوتیمن دن زب وراد بآ رد تشیزا ویاد

 ۰ درک مسجم یکف دد دیاب تسخن ار یندب یاهتراهم هک تسن ادیمت .تسن ادیمن اد

 زا و «دیاهداتسیا ختسا دانک رد نونک امه امش هک متفگ واب و .مدرک مزیتونپیه اد نمهب

 ذآ اهتسد رگنل اب امش « درک دیهاوخ لمع داد مهاوخ نم هکیروتسد قبط « دین زیم وداد تشپ

 هبت رمجنب ار لمع نیا امش , دیتن یم تغ رسب د دینکیم ممج ار دوخ یاهاب ءدی رییم الاپ بقع

 .دینک دارگت

 ندییاوخ ماگنه اهیش هک مداد شزومآ داب هوالبب مدرک مزیت ونییه هبت رم هس اد نمهب

 اد لمع عضو « تسا ندن وداو لوغشم رختسا رد هک دنک دوصت و « دک مسجم اد لمع زرط

 .دیامن مجم رظن رد لماکو قیقد دوطب

 رحتسا رد تن اوت یب وخب ؛متفدرختسا دانک یتقو هک تفگ ودمآ نم دزن نمهب ذودتسیب د| سپ

 ۱ .من زب وداو

 شزرو نایب رم یارب نم صاخ یگامنهار

 ددرگا یلو ,دنداد شزرو شزومآ یارب یصاخ نفو شود كيره شزرو نایب رم ًاعطق

 .تفرگ دنهاوخ یرثهب هجیتن ًامطق ,دننک هدافتسا زین یزفم دوصتزا لاوحا همع

 نیرمت ؛ دداد دوجو تشحو د سرت نآ رد هک تخس و كان رطخ یاهشزرو شزومآ هاد

 .تسا یلبق یدوصت
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 شرپ اب دنلب ویاد ذا ای؛دنیپب یدنلیزا بانط نودب ای بانط اپ .دنهاوخیم یاهدع الاثم
 .دنهد ماجن | یفلثخم تاک رح

 و دننک لش اددوخ یاهای و اهتسح هک تفگ اهن آب د « دناشن یگاحرد یتسیاب اد نایلطواد

 دننک مسجمد دن دریم الاب ویاد یاههلیزا نونک امه هک دننک روصتد ,دندنبب اددوخ یاهشچ دیپ

 عاهشچیپ و شخرح هار نمضرد .دننکیم شرپ هب عدرش دعبد هناهداتسیا ویاد هبلرد نالا هک

 .دنعدیم ماجتا ار یفلتخم

 دنهاوخی رتهب هجیتن ًاعطق دنیامن لمعب عورش د دنزیخرب دوصت هبترم دنچزا دعب یگ |
 دنیشنب یلدنص یور اهنت هناخرد هک هدوش هداد شزومآ ناراکشزرو هب رگا هک صوصخب «تفرگ

 دوطنیمه «دننک مسجم نهذرد «دنهد ماجنا دنهاوخیم هک اد یتانیرمتو دننیب اددوخ یاهمشچ و

 ینهذدوصت نیرمت هبتسکیره دنیامندارکت دوخ نهذدد اد ثایلمع ماجنا ندیباوخ ماگنه بش
 تسازنمو نهذ رد اد شزرو هدیچیبو تخس لامعا اریذ تسا یلمع نیرمت هبترم كياب یواسم

 .ناجیب مسجهف ؛دهنیم ماسنا هک

 .دومن هدافتسا تاوئیم یشدزوره رد ؛تسا لمع روصتزا تابع هک ینهذ نوناخ نیا زا

 جن رطش گزاب رد مزیت ونپبه زا هدافتسا

 یناهج نامرهق نیب جنیلعش هتباسم ٩۳۵۱ لاسرد هک : دیشاب هتشاد دای هب مه امش دیاش
 ورس هقباسم نیا و ءدش دازگ رب کیرمآ جنرطش نامرهق رشیفو یکساپسا مانب یودوش جت رطش

 رشیف هک هدرکیمن دوست .سکچیه ۰ تفرگ دوخب یسایس هبنج یتح و درک اپرپ یدایز یادص
 هدافتسا مزېتونپیهزا جن رطث یزاب رد رشیف هک تشون ناهیک همانزورو دوش نوریپ یکساپسا رہ

 دنیشنب یصوصخب یلدنص یود دد یتسیابیم رشیف هک «دوب نیا یملع رظنذا بلاج هتکن «دنکیم
 . تلغەب یخرب تسا نکمم ؛دربیم هارمه اردوخ یلدنص نامه یزاب ماگنه احهمه و دنک یزابو

 هطق ذا هکلب تسین دوطنیا یلو دنیامن یو اندوب یتافارخرب لمح ادرشیف لمعنیا عالطا مدع
 .تسا بلاجدایس یلدنص نیا ناتساد یملعرطظق

 لمعنیاد تسا هدومنیم مزیتونییه ادوا و هدرکیم نک رمتم اد رتیفرکف یلدنص نیا اریذ

 داتسا ايو هدرکیم مزیتوئییه یلدنم نامه یود رد اد دوخ ای هک ,تسا ریذپ ناکما لکشنیدب

 هک هدومن نیت یوهب و هدرک مزیت ونییه هبت رم دنحد هدناشن يلدنص نامه یور اروا تسیتوئپه

 باتذابلماع لکشب یلدنص هجیتن رد دش یهأوخ مزیتونپیه ینیشنب یلدنس نیا یود تقورهوت
 سپ ناهد قازب حشرت یارب فلواپ هگنذ یادصو شرت هجوگ ریظن ؛تساهدوب هدمآ رد یطرش

 الوا زونپیه ماگنه هک میناديم امد درک هدافتسا جن رطش یزابدد ناوئیم مزیت وئپیح زا بیت رثلیدب

 .دناوخ نین ادقرط رکف هکدداد ناکما ًایثاث , دوشم هداملاقراخ دادعتسا و شوه -
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 ؟ دروخیم رنه و دنمرنه درد هچهب مزیت ونپیه

 مزیت ونپیه هلیسوهب ار دوخ زادگناج یاھدرد زا یرایس نادنم رنه

 دننک نامرد دننا وتیم

 شیبه « دنداشان نورد دد ناشدوخ یلو .دنتسه نیرفآ یداش «مدرم یارب نادنمرثه

 ار دوخ نورد یاهددد , هدش مه تعاس دنچ و هقیقد دنح یارب ولو مدرم هک دنوشیم بک وس

 .دنداد دولآدرد یناود و حور و ,دنشکیم جند نورد رد دوخ یلد ؛دننک شومآررف

 هقالعو قتعذا اددوخ یورین یکفزک متو ؛تساداوتسا رکفزک رمت یانیمرب مزیتوئپیه

 هقالعد قشع نیا هجیتن دد «تسا هقالعد قشع زین یرنهره ساساو هیاپ «دیامنیم پسک فده هب
 .دنکیمنیرفآ رنه اد دنمرثح زین مزیتوئپیه و .دیامنیم زوئپیه هداجیا زک رمت و زک رمت داجیا

 ینیی یئارقعقریس داچد دشابشدوش لدرطاخب گا صوصخب ؛یئامن رنه ماگنه .دنم
 و عیسد یلد . كيدات نورد قامعا هب دنمرنه یگارتهفریس لسلست داجیا اب ‹ دوشیم زونییه

 گن داگند و جیپ دد چی یایند نی رد و , دوریم ورف رتشیب مه زاپ ؛ددریع كرف دوخ کک دزب

 همش .ثورد عیسو و بیجع یایند نیا دد دنیبیم دها وخيم هک لکشرهب ؛دهاوخیم هک اد هجره

 تشذگ ؛تبحم «قشع ؛تافاعتکا و تاعارتخا .تایانح ءاهوزرآ تاوهش «لایما .تسم زیج

 .دنتسهیهاگ آد وخانیایندنیا تایوتحم زیحدمهوهمع یبح سیدمحد«یلدگنسوتواسق ,یراک ادق

 همه ینعی یهاگ آدوخانیایند هک دین ادیمو «دیسانشیم بوخ ادیماگ ادوخان یایند امش

 یتگ دزب ربارباهن ویلیمشینورد یایند ؛مدرک شریتحت !هن ءایند «یاهگنریث» و «اهگندد اند

 فتن أ وتيم هلورد یابند هیل وا حاسم و داوم .تاییک ر زا یهاگ ًادوخ ان .هک لیلدنیاب ؛ایثد زا

 .دناسب ی رید یاهایند

 و هنهک ,نزو د لکشرهج راعشا «دنی ایم دوج وب نوگ ان وگ یاهکیس هک .تسا لیلد نمهب

 تا رییثت د تالوحت «تاعادبا نیا همهد همه ؛دوبن اهن ویلم اهملیق :مدوفد حرطیهدداهیشامف ون

 .دنوشیم جداخ نورد یذزاس بیک رت هناخداکزا هک هنتسه یتابیک رت

 پیک رت مهاب اردوخ یدادحا 3 یصحش ینهد یاههریخذهمه +: ته عادبا ماگشد + تنه رن

 ولبات « اههتخیر مهدد نیا همه ءاگنآ. و دزیمايم اهن اب اد دوخ تاساسحا و فطاوع .دنکیم

 .دینکیم اشامت ارنآ اش هک تسا یصقد اپ همسجم ای رعش ای

 داچدرتشیب  .دش دهاوح مزیتونپیه تشيب ؛دیامن رتزک ستم اد شرکف دنمرنه هچره
 دا هاگ ادوات دول وم هجیتن رد «دش دهاوخ رت قیمع هسلح و هیدح :دیدرگ دهاوخ یگارقهقریس

 .درک دهاوخ هولج رتهقلحل بیجع
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 ۰ دشاب هتشادیرتشیب یگانشآ ءاگ ]دوخانیایند یاهداک هزاساب هدنمرتهرگ |.تسابوخ هج
 دوخ نطاب یایثد رد و .دنک حراخ دوخ رهاظ یایند زا اددوخ دناوتیم رتشیب تلوهس اب !ریز

 ۱ .دزادربب تحایسو ریس هب

 رس و هدیشچ یگنشت «هدروخ یگنسرگ «دشاب هدیشک درد دنمرنه یگ هکتسیوخ هچ و
 یناوجو یناوجون «یک دوک نامزرد زین اهدرد هک ارپز «دشاب هدوب شزاون د تبحم زا هدروخ
 لامآ .مغو یشوخ ءجند و درد زا بک رم :نگند یاهرطاخ هجیتن رد دنیامنیم زک رمت داجبا

 ۱ .دن داذگیم یقاب یهاگ ادوخان نارگتیب یابند رد ,دزرآ و

 د مهبم یبت ءاهسآی و نارجه بت بت شتآ رد رثه عاديا ماگنه ء دنمرنه هاگنآ و

 یرایس نکسمدوخیدوخب و«دوشیمنیسحتوزاجعابجوم «دیا زیم هچنآ هجیتن ددو دز وسیم لوهجم
 .تسا تسود رنه دولآدرد یاهایڈر زا

 هک .دینادب نیتی ۰ دنیشنیم امش ناج د لدرب نیشتآ یناکیپ نوچ یرمش رگ | نیاربانب
 ,اهابود هب ارامش .دوخ نیشنلدو مرگ یادصاب یاهتشاوخ رگا .تسا هدیهج نیشتآ ینورد ذا
 یزاسگنهآ رگ | ءدوشیم جراخ هنمدد یلدزا هک دین ادب .دناشکیم اهیماکان و اهدرد یوسپ و

 یمشچ زین نآ «دنزاس و هدنزاون هک دین ادب .دزاسیم یداج ناتیاههنوگ رب ارامش غ اد یاهکشا
 .تسا هتشاد هدنزوس یگشا و رابکشا

 یدجنع ای ناملسدتس دونم دننام !ارعشزآ یخ ربدول ًادرد دامشا یتفو تسا لیلد نیمه ۱
 مینک یم یدددمه دا اب :میونشب اد

 راس د تاث و یولع و یلفس ز نان داود دبنگ یاهمتس تسد ز تانق

 دا ومهان راک زود نیا رب دامتعا هج دوعسم ان نارتحا نیا رب دابثعا هج

 دارحا هننک یمن تیاکش هز رهب نآ زا رثه لها دناهدید یس حرج يافح

 .دننیرفآ یم دوخ لد رطاخب اررنه هک ,متسرفیم ینادتمرنهررب اددوخ ناوارف دورد نم
 .دن داد نادارف ابن نادب هکیدنمدرد مدرم یاآربد

 یح رب طیحم یهاگ هج رگ |«دنتسین 1ع هدامد 3 اهماعم لیلدو را و هک ینادتمرنهرب جورد

 هج هزاب نیا رد .دزاسیم قلمتم و جاتحم و لیلد و داوخ زین اد ماجش و هد زب نادنمرثه زا م
 رسیم تک رمذاسرت یسرتنودب تمظع و یگ دزب یعاگ» :یوگب مناوتیم طقف |؟میوگب مناوتیم
 .«دوشیمن

 مزیت ونییهو دنمرنه هطباد یلمع تایقاو ناییهب همنقم نیاذا سم ؛دیکامرش هزاجا الاح

 ۱ .ميزادرپب

 ناهج تگ ر زب نادیقیسوم فنینامچار هعقا و
 « دیزاد دایب دیدناوخ لبق تاحفصرد هک ار سود يگدزب نادیقیسوم فتینامحار همقاو

 هیت کی ۰ دش هجا وم هماع لوبق مدعو رخست اب یو ینوفمس نیتسخن یتقو هک دیدومن هلئحالم
 «یوتسل وت» یتح و دزاس یگنهآ دشف دداق رگید هدرک شک ورف شابء رثه دادعتسا یناهگ ات 3

 ؛دنکب یو هپ یکمکتسناوتن زین بیغرت د قیوشق قیرطزا یناهج ی رزب هدنسیول . ,
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 ناوتمبتسناوت نآ زا دعب و داد تاجن اړ یو لماد رتکد مزیتونپیه هرخالاب «هکنیا ات
 .دداذگ یاجب فرگش یرثا و ریگ مشچ تیقفوم «تسیاولوس» كب

 :هکذآ جت

 «دنک ردا رب نیدنچ ار نادنم رنه ی رنه دادعتسا دناوتیم مزیآ ونییه

 دری نیب زا ارنانا یدامتعایب و دیدرت سرت .تلجخ .مرش

 مزیتونپیه قیرط زا تسینولیو هجلاعم
 فلت اردوح تقد نس یوړ رد ۰ تسین ولید دنم رنه «رتب» یاقآ دسیوئیم تلیناد رتکد

 .دربیمن تلل نولیو نتخاونذآ ؛درکیم

 راحد « در وجيم ههغ ء دشیمل هدید ش رله دد یتف رشید ؛تشادن شراک رد ناحیه و هقالع

 .دوب هدش یباوحیبو دردرس

 ماگند ادوایک دوک نامزرد هک درک مولعم ز ونییه لاحرد قیفحتو یسدرب هسا نیدنچ

 زا شتذل همادا منام حیرفتو یذاب طسو و دندرکیم هیبثت ناکدوک ریاس اب یزاب زا ندرب تذل

 شایرکف هسو عنام نیا هک تخاس رداق ادیو مزیتوئییه هبترم دنج هرخالاب ؛ دندشیم یزاب

 ۱ .دوش هتشادرپ

 هدهمب ادرتسک دا یربهدو دربیم تذل تولید نتخاون زا هک تشون همان هثفه دنجحزا دمی

 .دوریم باوحب قیمع دولطیو دراد طاقن اب و داش یاهیحود «تسا هتفرگ

 یناودو یرکف یاهب رامیب ؛دشخ,ب ناجیهو قوش نادنم رنه هب دننا وتیم مزیت وتییه
 ترا رح و یمرگب جوم هرخالاب «دهدب شرورپ (دنادنمرنه هادعتسا ءدربب نید زا اد نان
 .دشاب هتشاد تسود اردا یججاشامت ات هوش بنم رنع

 مزیتونپیه هلیسو هب ناشیرپ و براعضم تسیترآ هجلاعم
 یبرطضم و ناشیرپ دنمرنه كي «رجاد» :دسیون یم دوخ رگید هلاقم رد تلپناو رتک د

 تزاطعەج زد :دیس رتیع یدادربملیف نرود زا ؛2 ریش جند انحص یوزر زد ندشرهاظزا هد وډ

 (ومنع اردا یبا رطضأ نینج :دیدیمن دوخ یاری یاهدنیآ و دیما چیه :درکیم ضبفنم ادشتدوص
 ۱ .دوب هدرک هدرسفا و

 ششخرد دیب هام دنجزاو .درک هدنز یورد اد شسشنب دامتعاو ديما یم ربت ونبه تاجلامم

 شنادادتسود هورگب زورب زورو دیدرگ زاغآ اههنحیم یور رد و یرادربملیف نیدود لباقم رد

 .تشگ هدوزفا

 :هکدومننقلتاهن ا هبو درک مزیتونپیه ناوتیم اد نادنمرنه
 ناصاقد و ناگشیپ رنعهب دیتسه «یجنیواد ددان وئلای» «وساکیب های «كلملا لامك امش» الثم

 .یتسه نیلپاج یلداج وٿ مگ وگیم الثم دنتسح دوخ هاوخلد دنمرنه نامه هک درک نیتلت نآ وتيم



۰ ۳۳۱ 
 س تا ست ست سس

 لیبعتیا یرثح دادعتسا مزیت وئییح هسلج دنج زا دعب «یتسه ...د تدولایفوس ؛دولیت تبازیلا و

 .دذس ممژزاجعا لحس رس قد نادنم رنه

 رد امو تساهتفرگ ماجنا یوروش ناگ دننک مزیت ونییه هلیسوب شیامنآ لیبقنیازا یاهن ومن

 رد اد ۱۳۴۶ هامدادرم ۲۵, هینشکی ۷۲۱۴ هدامش ناهیک همانزود زا یربخ هنومن ناونعب ریز

 .ميگامنيمرک ذ اجئیا

 ..!رنه تمدخرد مزیت هنبیه

 دن رحن وج مین هب تقیقح ناردنلق
 تسیداع رنه زا هک سکنآ سلطا یابق

 ؛وکییست ددناسکلاذا

 یل ادد یاهیدامیب نامدد هار رد «مزیت ونییه» كي زیفاتم ملعزا هک دیاهدینش دبال ,لاحیات

 نددوآ دوجوبو رنه ءار رد هژیو ملع نياذا هک دپاهدینشن زگ ره كشیپ اما دننک یم هداقتس

 نادنیشن ادراک لصاح هک یملع هزاتهب رجتنیاذا دیناوخیم هحنآ دد .دوتیم هدافتسا هزاتناهّتمرنع

 زگ ره نوچ تسوا دوخراکبلاجیشاقت نآهکدرکیمترواب كرتخد .تسا هتقر نحس تسدد وش

 ذغاک یود یتسددب اد تساد طخ كی تسناوتیمف یتح شدوخلوقب و تشادن ندرک «یشاقن هقباس

 ك رتخد هب .مدوب هدش تربحراجد یتخسب مدوب ارجام دهاش هک مهنم دیهاوخب اد شتساد دشکب

 هپ كرتخد تروص ریاریدد ار شیاهتسد «فوکیأد ریمیدالو» شک د سیسو دن داد يزغاك و ملق

 وتد :تفگ كرتخد هب ؛دش ادا بل ریز هک ییاهزیح ندناوخ زا سپ و ددوآ رد تک رح

 باوخ رد كنياوت .دنکلثخم ارت یرکف زکر متو شمادآ دیابت : زیچ چیه .یتسه «نیدایلیا

 هرهج زا یحرط هیابوت هدبشوگ نم یاهفرح هب بوخالاح رتقیمعوقیمع . .یاهتفرورخ یعیمع

 € د درم نآ

 ك رتخد تسددد هک یملقد درک اد شدوخرثأت گن ردالب فوکیار رتک د هدننک رحسنحل

 كي تدوص حرط یلصا طوطخ دعب یاهقیقد دنح .دمآ دد تک رحب نغاک یور رد یمادآ هب دوب

 یارجام نیا دهاش هک ام اما هنکیم هج تسنادیمن دوخ كرتخد .دش شقن دغاک یود درم

 زیح كي هج وتم طقف كرتخد دوجو مامت .دنکيم هج وا هک ميدودیم حوضوب مسیدوب دوآ تفگش

 .دوبتایح دیقددرضاح نرف لئاواات هک یسود یک زبشاقن «ییر» لثم مهن آ ند رک یشاقن :دوب

 یرگ داب تاناکما هدابدد فوکیاد رتکد زا نم «زیگناتریح تیافب شیامن نیا زا دعب

 رگید فالخ رب مزیت ونییه قیرطذا :داد باوح داد مدرک یتالاوئس مزیت وئبیه قیرطزا یشاقت

 دوش فا رحنا داحد شسا وح هکنآ یب اد یصخش هقالخ یاهتددق ناوتیم یواکناور یا ههنیمذ

 قیرطذا هتناوتیم تاقوا بلاغرشب هقالخ ياهتددق هک ميدشهجوتمام رگید یریبمتدب تخادن ادای

 ساوح یمامت رگ | هک ت سا دوجوم یاهقالخ ياهتردق فلتخم دارفارد . دننکدومن (زیتونپه

 : مدیسرپرستک دزا نم» دن رو ًایمدابپ یفاشخرد جیاقند دتفایمراکب ,ددرگ فوطعم اهنادب صحش



۳۴ 

 یاهتردق نداد ناشنب اد دارفا هنوگچ دیگوکب ًانمضو دیهدب دوخ تاشیامنآ هدابرد یحیضوت
 «؟دی وشیم لومنهد دوخ هفالح

 دوخ هفاراحتردف نتخادن اداکبیارب شاار كيرد وجشناد تسيب :داد خساپ رتک د

 .دندرک تک ش مزیتونپیه قیرطذا یشاقن هتیمزرد

 ناب هدرکن یشامن یدج روطب ان[ زا وب هام سا یا دا ی

 هو و EEN Eten اد یشاقن الوصا نآزایتب
 هم ین ۱ ۱  تاسلح دادعت .دنتشادنتسود

 هسلج ۲۰ات جنپ ذا یشیامذآ
 هک دوب نآ رطاخب نیا و دوف

 نایوحشن اد هقاخ یاه تردق

 رد .دوب تواةتمیشاقن هنیمز رد

 ًاتعیبط شیامذآ تاسلج یط
 يت عونوم یفد هچرم
 EC اد e او اآادروموم دد اما دومتيم نت

 دشیم فرصم یقاک تقو رگ ا

 یرتهبیاههدودحمهب تفرشیپ

 .دیسریم

 سی نایلطواد زا یردایس

 تخس شیامذآ هملح هثح زا

 و دندشیم دنمقالع یشاعنپ
 لیمیتح هک دند کیم صاسحا

 یشاقن داکب مه هناخ رد نداد

 زی اهیضعب رد و دنزاد ريب

 9 . ینهذ لافتشا یعون یلک دوطب

 1۳5 زا سپ نابلطوادزا یکی .دیدرگ بیس اد

 دنا وتیمن یشاتن زج زیچ جیهب هکدش هجوتم شیامنآ
 نا رسا فرص اد شتقو مامت د دشی دن ایب

 یلیح« اشال آ »مانی تسب رتخد هک بلطواد نیا

 یاهزاتكينكتیتحو درک تف رشیپیشاقن هنیمزدد دوز

 .دروآ دوجوب یشاقن رد

 نیا الوصا هداتفایقافتاهچ تاشیامزآ زادعب
 رظندروم صاخشا اي صحشرد هدش هتفاب هزات تددق
 ناهبک هما زورزا اهکع - ۲۰۰ لکش . ؟ هثاب اي ددگیم تیبا



۳۳۳ 

 .دراد دوحو ءاگ ادوخان تلاسكيرد هک هقالخ تددقنیا «شیامذ آ هسلح هنحژادعب

 تاشیامذآ زا شییاتهک یزیحرگید تدابب .دنکیمیلجت صخشرد هناهاگ ادوخ ییان ادكاب تروسب

 .صخشراکفا لئم دوشیم یزیجد دی ایم نشود ريمض حطسدد هدوب صخش دوخپان ريض حطسرد
 تالاح یطدمب د دی ایم نشود ريمض حطسب مزیت ونپیه هسلج۱۰ ای4 زاسپ هقالخ یاهتردق الومعم

 نود ًانئبطم یعقوم ننحرد .دیامنیمژورب صحشرد هناهاگ آ یزیح تروصب مزیت وئییهذآیشات

 ساصا .دباییم دوخ دد یاهزات تردق صحش . دشاب هتشاد رثأت نآ دومن رد یاهرطاخ هکنآ

 یناوارف تیمها یناود رظتهطقن زا نیا .دشاب یقالخ دوحوم هن وگج دناهداد دای واب هک دنکیم

 دایسبدایسب یاهیشاقن شیامذآ تاسلجیطزاسپ هک دناسیمیداق اد شی امنآدروم درف ن وج دراد

 دروآدوجوب بلاجو بوخ
 یاررباهن آلوبقزا شیپ ميتشاد رظن تحت یکشزپ رلق زا اد نایلطواد ,تاشیامنآ لوطردام

 :.دشن یتحاران راحد سکچیهام تاشیامزآ رد . ميدرو آيم لمعب یقیفد تانیاعم زی تاغیامذآ احنا

 ادشیامنآ ًادوف تسا هدش دردرسداجد )اثم هک درکیمداهظا شیامزآ یط بلطواد سخش هک هاگ
 .میدادیم تحارتسا تصرفداب د عطق

 لمعب یودوش رد «مزیتوتپیهد هعیبملاءادوام ملع هنیمز رد یدیدج هب رجټ هن وگنیدب
 .دداذگب یناوارف تاریثأت متسیب نرق نامدرم یگ دنذ رد هناوتیم كش یب هک ہدمآ

 راپ اد شایناهنب یاهدادمتسا و دربیمیپ دوخ هقالخ یاهتردقب رشب دنگهد نیا زا
3 

 ندنا وخسردو تاشیامزآ رد مزیت ونپیهزا هدافتسا

 ٩و رکهدافتسا هاگشن ادیاهروکنک و یئ اهن تاناحتما رد ناوتیمج زیت ونپیه زاایآ

 9درک تیوقتار هظفاح ناوتیم یدودحهچات مزیت ونپیه هلیسوب

 دوربباوخب ناحثما هسلج رسرد ,هدنهدناحتما هک .درک یداک ناوتیم مزیت ونییهقی رطزا

 قاروا باتک یور زا هاگنآ .تسا هدرتسگ شلباقمردو زاب .باتک تاحفص هک دنیبهب باوخددو

 :دسیونب اد دوخ یناحتما
 ؛دراد بلقت هبنج ایآ دوش ماجنا یلمع نینجرگ |

 .تسین یرگیدزیچ هداعلاقراخ مسجتو هظفاح تیوقت لمع كي لمع نیا اریذ اهن ًاملسم
 باتک ناحتما هسلجرسدد تسا رداق «مسجتاب مأوت رکفزک یمتشادد و هدفاوخ ادیرد وجتناد

 .دتنییهد دوخ لب اقمدد ار یزاب

 رگا اریذ « دننکیم هدافتسا شور نیمهذا نایوجشناد و نیلصحمرثک | مه یداع لاحرد
 نامرظندد بوح شیامذآ ماکنه اسک داد دنهاوخ باوج هدوش لاوئس نایوجشنادو نیلمحمنا
 باتک هحفص یاجک رد یتح و لصف مایک رد هحفص مادک رد عوضوم و بلطم نالف هک تسا مسجم

 .تسا دش هتشون



۳۴۳ 

 .یا.نا رتکد مانب مزیتونییه هگ د زب نادنمشنادزا یکی هب رجت غارسهب صوصخنیارد تسارتهب
 ایناتیرب مزیت ونپیه لاکیدم هلجم ۱۲هدود,داهج هدامشرد «ساتارتسا» رتک د ,میورب ساتارتسا

 هدود گلی ندنادنگ یارب نم دید نیفهدأیس مد وج لاحب ارم زق وتییه دوخ نم ...» :دسپ وئیم

 اهزود «منیشنب هک دوب لکشمدایس نم یا رب «مدوج تور ا-اتاکهب ناتسکنازا یکشزپ تافیامزآ

 تیوتتیا رب مزیتونپیهذا نم هک دهآ مدایپ .دوب مک دایسب زین تقو یفرطنا .مناوخپ سرد اهبشو
 مناوتنمدوخ هدایرد شودنامهزآ هک تشادت یلیلد :مدرکیم هدافتسا یسیلگنا نایوجشن اد هلتفاح

 متسفاوت نیرمت هسلج دنچ اب .متشاد یهاگ | «مزیتونپیه دوخ» نوناق زا الماکنم .منک هدافتسا
 هلحررم نیاذایپ .دوب «مزیتوتپیم دوخ» همدقم نیا و ؛مروآ الاب یداداریغ دوطب اددوخ تسد

 یسانشدیلاکهب طوب رم یاهنکنامو ریداصت «بلاطم مدرک یعسو مدددآیمدد زونپیه لاحب اددوخ
 .منک مسچم م رظنرد ار

 تامسجتهلابند سیسومدرکیمسکلد الماکاردوخ «تسد یداراریغ تک رح قيرطذأ تسخن
 متسناوت ًادمب نم «دشیم رتیوق نم مسجت و روصت تردق هسلجب هسلج « متفرگیم اد لبق هسلج
 متسنأ وت دعب ساخ نحو ؛مروابیدایپ یب وخد مد وب هدناوخ ليف اهلاس ین هک ار یبلاطمو ردد

 .منیپ فافشد شود یلیخ دوبهدش هتخاس نکنام یودرب هک اد نوخ شدرگ هاگتسد

 مدوآ ددزاورپب اردوخ تسد دوخندرک سکلد یاربهک ؛دوبت مزالرگید «دعب تاسلجرد

 "رف رد زوئپیه لاح رد اد یسانش دبلاک باتک زا لصف نیدنچ « تعاس ۱/۵ ات كي تدم رد

 دودنیدنح تعاس ۱/۵ یاجبدوب نکمم یدادیب لاحرد بلاطمنامه هکیلاحرد :مدرگیمدورم

 ملک مسجم مرظن دد یبوخب متسا وخیم هک ار یرب وصتره مدشرداق دورمب .دیامن فلت ارم تقو

 ۱ .دوب یلاعدایسب نم شیامذآ هجي .دش عورش تاشیامزذآ یتقو
 نایوحشنادریاسیود ناوتن ار لمع نیا هک ؛ددادن یلیلد چیه دیوگیم ساتارتسا رتکد

 هحیتن : دنکیم باوخ تسیت ونپیه داتسا اد لصحم اپ وجشناد نوچ هک توافتنیااب «داد ماجنا
 .تسا رتدوژو رثهب

 . ورباوخ هپ یتقو ؛؟اهدرک دارکت دایز امورباوخ یود اد شیامنآ نیا ( كوباک ) نم
 هکیلاح رد ورباوخ ۰ ینیبیم اد دوخ باتک نالف هحفص امش نونک امه هک دوشیم هتفگ دعتسم
 اب .ددادن دوحو ییاتک هکیلاحرد «دنکیم بلاطم ندناوخب عورش دراد تسدرد اد باتک نامج
 لاحرد ینیبیم اد سکع نالفای هخرچودای هب رگای دداربای تسودوت میئوگب ورباوخ هب رگا
 .دنکیم هدهاشم یپوحب زونپیه

 یگهزجعم تاناحتم هجیتن رد مزیت وتپیهرثا هک .دنهدیم ناشن یبوخب .تاشیامذآ نیا
 نآ زا اذل تسا هتخاتفان زین نار باردو ناوجدایس زونه این درد مربت وئییه نوج یلو «تسا
 .دوشیمنیزادرپهرهب

 امش یمیش باتک متفگ واب و مدرک مزیتونپیه اد یمیبط مشش نیلصحم زا یکی نم
 یود رد ینیب یم هک اد یلومرف ره الاح ینیپیم بوخ اد یوقلح یاهلومرف امش و تسا زاب
 اد هطوب رم یوتلح لومرفو «تسا زاب یمیش باتک منیب یم «هلب تنگ لصحم نآ ,سیونب ذغاک
 .تسین تخاونکیدار فاهمهیودمزیت ونپیه یاههدیدپو تارثا هک دیئامرفن شومآر ف .تشون یتسددب



۳۳۵ 

 هظفاح تب وقت رد مزیت ونپیهریث ات

 داجیاینمی مزیئونپیهد مزیتونپیمیلعی رکفزک تو .رکفزک رمت نتشادیتمی یوق هظفاح
 هک تسنیا شلیلد درگیمندایو دناوخیم اد یسدد بلاطم هک یئوجشن ادای لصحم «رکفزک رمل

 دیسد هحفصرخآ هب یتقدیلد «دنکیم هعلاطم اد باتک زا هحفص كياپ طخ كي .ددادن رکفزک رمت

 شرکف هک دوشیم هج وتم .دنکیموجتسح اد شتلع یتقد .تسا هدیمهفن ی زیج هک دوشم هج وتم

 شرکف یلو ,باتک یود شمشچ عقاودد ؛هدرکیمرکف سددزا ریغ یتاعوضوم هب د هدوبن زکر متم

 .تسا هتشاد لاغتشا یرگیدزیج

 ناوئیم ددقنآ مزیتوتییه قیرط ذا هک هناءداد ناشن یمزیتونپیه تاشیامنآ و جیاتت

 زین شیامنآذود ات و تفرگ ارف ندناوخ هبترکی اب اد سرد ره هک دومن تیوقت اد هلتقاح

 ۰ .درکن شومارف
 نتفد هسددم زا الوا تفگیم درک هعجارم نمب ؛دوب مهد سالک هکیاهلاس ۱۷ ناوح

 ای شدرگب هکلب :موشیمن ناتسرید لخاد یلو موریم هسددم رد مد ات اهذود رثک | مداد ترفن
 .مشناب هتشاد تسود اد سرد و ناتس بد دها وحیم ملد یلیخ هکیلاح رد ؛موریم ًامنیس

 .ممهفیمن یزیچو مریگیمن داییزیچ دهدیم یددملعم هچرره موربمسالکب مهیتقد اینا
 نم درکیمداهظا والعب .دنامیمن ماهظفاحدد یزیچ مهزاب «مناوخیم باتک یتقو _ًاثلاث

 جایتحا هژادنانیا ات ارچ من أدیمن ؛مهدیم نارگیدب اد دوخ هایشاو لوب «اهیتسود بلج رطاحم

 .مداد یتسود بلج هب .

 .تسناوق یمن ءاگ ادوخانیلو «دشاب ناوخسرد تساوخیم شلد .دوبن صقم كناوج نیا

 رضاحلاحردو هدش ےگ ر زب ابابنز تسد ریذ و هدرم شددام دش مولعم مدرک مزیتونپیه اد وا

 رسپ نیا رس اههژوک هساک همه ارث ا «تسا عازنو فالتخا هناحرد هشیمه شردینزوددپ نیب زین

 دوش دنمفالع ناتسربدب دناوتب لصحم نیا هک درک كمك مزیتوئییه هسلج دنح هرخالاب

 .ددرگ تیوقت شاهلفاحد
 .دشاب یگ داوناخ تافالتخا ,طلغ یتیبرت طیحم ءاههدقع هلئفاح فعض تلع یئفو

 .دنک تی وقت اد هطظفاح تسین رداق هظفاح تب وقت تبرشو وراد چیه هنافسأتم

 تبوقت و دوگنک و ییاهنتاناحتما رد تیقف وم یا رب مزیت ونییخ
 تسا یاهدننک هزجعمو رثقم دایسب هلیسو هننفاح
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 موس شحب

 تسا یملعیاهش امذآ هلح رمردزونههک مزیت ونبیهزایلئاسد اباضق

 تسن اد تمسق جنپ لماش نا وتيم اد تحایم ذا هتسدنیا

 : زادنتدابع هک .داددآرق ثحبدروم شخب دنحرد ناوئیم اد تمسقره هک

 مزیتونپیه قیرطنا داکفا ندناوخاپ یتایهلت .لوا تمسق

 زونپیهلاحرد ینیب شود مود تمسق

 مزیت ونپیه باوځرد هدنیآ یتیبشیپ موس تمسق
 یرتموکیاس یراهج تمسق

 مزیتونپیهو حور داضحا هلئسم مجنپ تمسق

 رد مناوتیمن نم هنافسأنم یلو , دنتسه یبلاج و نیریش ثحابم هماع رظنزا قوق ثحابم
 یاجنیا ات الوا اریذ ؛منک ثحب لماک دوطب قوف شخب جنپ هدابرد باتک نیارد و رضاح لاح

 یتسیاب لفاال قوف شحب جنپ هدابرد اینا ؛تسا هدش مجحرپه دوطق رايس نم پاتک بلطم
 هي تاید زن باثک تاحفص تدوصتیادد ؛دیگامرفیم هلظحالم هک ؛تش ون بلطم رگید هحفص نستاپ

 باتک ,هدش دای شخپ جنپ هدابدد هک دیایب شیپ یتسرف هدنیآ دد دیاش .دیسد دهاوخ دازهود
 ارد وح هدیقعو منگیم فی رعت دصالخ دولطج ات الاب بلطم جنب نيا دوج واب :مسیوئب یاهن اگ ادج

 تسا یصخش رظن راهظا كي نبأ هنبلا ؛مداديم داهظا اهنآ یتسردانو یتسردای مقسو تحص هرابدد

 دایذ قفاوم د فلاخم دیامع زین رضاح لاح رد هکنیا امک .دشاب تسردای طلغ تسا نکمم
 : . دراد دوو

 مزیتونپیه قیرط زا راکفا ندناوخای یقاپهلت -۱
 ساحشا رکفد هدیتعزا زنم هلیسوب طقف ام هک تسشا نارگید راکقا ندناوخ زا روظنم

 دایز اهیخربدد دادغتسا نیا ذونییه لاحرد , نارگید و گنیسم و لیپهدنژ ریظن میوش علطم

 نم .دنکیمرکفهچ نونک | مه صخش نالق هک دمهفب .دنآ وتیم هدش مزیتونپیه صخش یی دوشیم
 شیامنآ اد یتاپهلت عوضوم متساوت «(۱)نتگنیدای-دداوره» باتک یاهیگامثهاد و هعلاطم اب

 نخس دایز «میمانب یتاپهلت اد زونپیع للعذا یکی رگ ا نیارب انب .مسرب بولطم جیاتنهب و منک

 ای یاوح هداملاقراخ كرد رکفزک رمت هک دوب دنممدیقع زین یزچدامول راک .میاهتفگن یعقاوریغ
 .دنکیم دایذ اد یتاپلت

 زونپیه لاحرد یینیب نشر -۲
 اد یریوصترم متفگ واب و مدرک مزیتونپیه اد ۱۳۴۰ دلوتم انل دوخ كچوک رتخد نم

 و لیطتسم كي « هریاد كی « مبرم كي یاهریوصت بیترت هب انل «نک مسد مهوت مشک یم نم هک
 هتبلا .مدوب هدرک مسد نم هک دوب یرییاصت نامه نیا , درک مسد ذغاک یودررب اد نز كي سکع
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 , مداد ماجتا یاهدع روح رد ار شیامذآ نیمه یتقو یلو ؛ تسا رکف لاقتنا نامه لمع نیا

 شزایتخا رد منک هاگن نم هکنیا نودب اد یزاب یاهقرو یئفد و دشن لصاح ینادنج تیففوم

 ؛هج ینیینیبنشددینعم هک دیوشیم هجوتم امش بلطم نیاب هجوتاب ,درک ءابتشا دایز «متشاذگ
 ندید «دنیبیم یدادیپ ای باوخ رد ردام هظحل نامه رد ,دوشیم هتشک گنج دد یرسپ

 یلو .دنداد لوبق اد یتیبنشود ؛ ملع نیا نادنمشناد رٹک | .دنیوگیم «ینیب نشود» اد رود زا

 هدوب یفداصت و یقافتا مهنآ هک ,ماهدرکن شیامذآ .هبترمود یکیذا شیب جایثحا مدع تلعب نم
 .تسا ریذپناکما مزیت ونپیه قیرطذا ینیبنشود .مدقتعم یلو ؛تسا

 مزیت ونپیه باوخرد هدنیآینیبشی ۳
 هبتسنادا زه اهورباوخ :مهد ماجنا ماهتسناوتن صوصخنیارد یملع قیقد تاشیامذآ نم

 دوخ ینودد تالیامت ایآ هک هدوبن مولعم نم یارب یلو .دناهتنک اردوخ هدنیآ ,زونپیه لاحرد
 شخبدد فالخ رب ثحبم نیا نمرظنب لاحرهب .دناهدرک ینیبشیپ اددوخ هدنیآايو «دناهتفگ ار

 ناعما مزیتونپیه قیرط ذا هدنیآ ینیبشیپ رضاح لاحرد د .تسین یملع نادنچ یلبق هدش دای
 یطیارشنینحددوالعفنمرظنب یلو «دسرب یگاجب هدنیآ تاشیامذآ و دشاب تسرد مه دیاش «ددادن
 .ددادن یملع هبنج

 یرعم وکباس ۴

 درباوخ تسدب اد یتیش ای بادوج ای لامتسد ای سابل هک تسنیا ذا تدابع یرتموکیاس
 رشاحلاحرد نآب حاصو تسا یسک هچهب قلعنم یثیش نیا ؛دیوگب هک ميهاوخیم وازا و میهديم
 .دنکيم هجو تسا اجک رد تسا هدنز رگ | و تسا هدنژای هدرم

 هیبش یعضد یملعرلغ هطقنزا یرتموکیاس « یطیارش نینجددو ؛ رضاح لاحرد نمرظنپ

 .دراد هد ینیبشیپ

 مزیت ونپیهو جور راضحا هلئسم ھه
 د ؛تشون نا وتیم یدایز جیهم بلاطم نآ هدابرد ؛تسا ینبررش و بلاح رایسب تحب نیا

 .دنکیم لمع حاورا راطحا تاسلح رد هکنآ و هجن آ ؛یملعر اظن هلصقن زا هکنبا مالک هصالخ اما

 راضحامدعای داطحاو حوردوحو مدعاب دوجو ع وضوم تسا مویدم نطابدوش هکلب .تسین حدد
 زیچسنایسنکنا تارهاظتزج یملع تاغیامذآ زورماب ات یلو .دداد دايز نیفلاخمو نیتفاوم نآ
 .تسا هدادن ناشف یرگید

 .دوبهنهاشم یدادرا رقم الع ریاسو تشون دوخ و لودت اب قیرطذانا وئیم ار تارهالتنیا

 رک د هدالمی و (۱)تسا گنج هب فنه | دئنام مسج هب حور تیس هک دیشاب هتشاد دایب

 تاشیامنآزاسپ مدد باتک لواشخب موستحبمرد هکیدوطب یسیلگنا یگرزیدنمشفاد سیگل وف
 ساساربو هدش هیهت تسادوبرد «یآ-یتما» طسوت هکیاهدافتسا لیاق یاهسکع هتشادراهظا مذا

 هفسلفو نیدورملقدد فرد باتک ۱
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 درومدد ارام یزورما شناد دابنلوا یارب ریداصتنیا مداد (سیگلوف رتک د) نم هک یتاعالط

 مسچم هد وپ لحش ال لاس تارا زه هک ناجو جور هب طوب رم لگاسم مهمدایس یاههیتحزا یامرا

 یرتسک اخ رشق یاهل ولسرد هدام تدافتم تاک رح دوجود نودب هک دهد ناشن ات دشوکیمو دنک ی

 .تفرگ دهاوخت تروص یکیژولویزیف یناود تیلامف هنوگچیهزف
 تاشیامنآ قیرط زا ًاریخا نآ لوا بلطمود طثف , لصف نیا بلطم جنپ زا هکنآ هجیتن

 مدرم و ءاملع یوگتفگ د شیامذآ دروم ونه رگید بلطم هس و دناهدش تابثا یدودح ات یملب

 باتک . باتک زا لصف نیا صوصخرد مناوتب هک دیایب تسدب یتصرف هدنیآدد , مزاودیما

 . مسي وب یندناوخو بلاجو باذج یاهناگ ادع



 س ج و ی ل سا



 موس باتک
 م ریت ونپیه تیهام

 یئوت هک یصاش لاسمج 4 نبآ یو یلوست هک یسهلا زارسا ةماسن یا

 یئوت هک یهاوخ هچنآ ره بلطب دوخ زا تسه ملاعرد هچ ره تسین وئز نوریب
 «ییئانس»

 مود تمسق رد و «میدرک نایب ار مزیت ونپیه ۀچخیرات باتک نیا لوا تمسق رد

 رد س موس باتک رد یمعب - تمسف ننا رد «میدرک ثحب مرد ونپیه دنا و فارطا رد

 .مینک یم ثحب مزیت ونپیه تیهام ةراب

 ۱ ؟تسیچ مزیت ونپیه
 یطابترا مزیتونپیه ایآ ؟ تسا وداج مزینوتپیه ایآ ؟ تسا ملع مزیت ونپیه ایآ

 نا وئیم هکنبا تلع ؟ تسا سیطانغم و قرب هیبش مزیت ونپیه اآ ؟ دراد هعیبطلارواماب

 دراد یرگید رارسا و للعای ؟ تسا نیقلت مزیت ونییه تلع ایآ ؟تسیچ درک مزیت وتپیه
 نتفرک دای یارب دن ریکب وأب دنا وتيم همه ار مزیت ونپیه ایآ ؟ ميعالطایب نآ زا ام هک

 كمکب و ؟ تسا ردقچ مزیتوتپیه تردق هنماد ؟ تسا مزال یطیا رش هچ مزیت ونییه

 مزیت وذپیه ؟ دراد یئاهررض و هدیاف هچ مزیت ونپیه ؟ داد ماجنا ناوتیم یئاهراکهچ نآ
 یکشزپنا ورو یکشزپ یابند رد ؟تسارثوم ًاعقا و یناوریاهیرامیب هجل اعمرد دح هچات
 ؟ تسیچ مزیت ونپیه هب نجار فلتخم م نادنمشناد دیافع ؟دراد یشقنهچ مزیت ونپیه زورما

 باتک نیا رد

 هدشهداد خساپ مزیت ونپیه هراب رد رگید لئاسم زا یرایسب و قوف یاهشسرپ هب
 نونک |.دنراد یصاع رظنو هدیمع نادنمشناد زا كبر هم زیآ ونپیه تیهام هرابرد .تسا

 هجیتن «نایاپرد و تشون میهاوح ار نارادف رط زا هتسدره رظن و هدیفع لصف دنچ رد
 تشاد میهاوخ نایب ار دوحخ هدیفع و ثحب

 دریگیم دارق ثحب دروم شخب جنب, رد مزیت ونپبه تیهام
 نا رادفرط هدیقع س مودشخپ .مزیت ونپیه رد نیقلت نارادقرط هدیفع - ل وا شخب

 رد «رسکف زک رمت» نارادفرط هد يقع - موسشخب مزیت ونپیه رد «یسطرش باتزاب»
 شحپ .مزیتونپیه رد « یسنارقهق ریس» نازادفرط هدیفع ے مزاهچ شخب .(زیت ونې

 .یناهن هجیتف س مجنیپ
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 لوا شخب
 مزیت ونپیهرد نیقلت نارادف رط هدیقع

 . دند رکضی رم ار هد یالم نیقلتاب :اهیبتکم هچب نیا ج

 . دیدرگ عفر شایگنشت و ددوخبآ یاجب ار یفن « هنشتدرم نیا
 ۰ درکیم هدافتسا نیقلت زا یکریزاب نوشلپان هج

 !ددوخ رسهنیفلت رثارد یرگید درمو دندرکمادعا نیقلتاب ار مادعاب موکحمنیا 4

 # یومن قشع داجیا ناوتیم نیقلتاب هن وکچ +

 ؟ نشک !ردوخ ردام قوشعم روتسس قشاع روطچ +

 3۱.۰۰ هکن آ ط رشب دنتس یرلقم تانیقلت لوادتم یاهیت وگشیپ و اهلاف بز

 ؟ درک مزیت ونییه ناوتیم نیقلتاب هزادناهچ ات ©

 دمنقم

 ردیناویح سیطاتغم هک دندقتعم مزیت ونپیه نیصصختمو ناسانشناور زا یاهدع

 مزیت ونپیه ار صاخشا ناوتیء نیقلت هلیسوب طقف هکلب  تسین رثوم ندرک مزیتونپیه

 الاح و , دوپ یسیلگنا دنمشناد دیرب زمیج درک ار اعدا نیا هک یسک نیل وا و « درک

 . تسا رۇم مزیت ونپیهرد هزادناهجات ًایناث « هچ ینعی نیقلت الوا مینیب#

 ناریا مدرم تبرثکا هدافتسا درومررتشیب باتک نیا هک  تساهدوب رظنرد نوچ

 اب و هداس لاثم و ناتساد دنچاب تسخن نیفلت عوضوم هک دوب مزال ادل درگ رارق زب

 .دوش ع ورش هراس یابد
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 نیقلت فی رعت و نیقلتاب یئانشآ - لوا ثحبم
 یمددقیلیخ ناتساد كياب ار نیفلتثحب دیئامرفب هزاجا - دام ند رک ضب رع

 . مینک ع ورش دیشاب هدینش ارنآ مه مرتحم ناگ دتناوح امش دیاش هک

 روب ملعم اقآ مه « هد يالم نیا . تشاد هد یالم كب یاهدکهدرد ميدو رد

 ناداوسیب یارب مهو دناوخیم قالط هغیص مهو درکیم یراج ار اهجاودزا دقع مهو

 .دوب هد سیوناعد مهو تشزنیم همان دندوب داوسیب مه ًارثکا هک هد
 ۱ ضیرم هک دننک نیقلتالم اقآ هب هک «دنتف رگ میمصت یعمج هتسد نادرگاش زورکی

 تگنر هدنا دب ادخ الماقآ » تفگ مالسزا سپو دش دراو لوا رفن تقو لوا حبص.تسا

 تفگ مالسزا سپ « دش دراو مود رفن دعب هقیقد دنچ «؟یدش ضیرم هم ؛ هدش درز

 هرآ : تفگ المآ «یدش ضب رم ًامتح امش «هدبرب تورو تگنر «هدندب ادحنالمآ رو

 .«(مضبرم یمک «تسین بوح زورما ملاح منوج

 :تفگ دیسر هار زا هک مادک رهرخآ ات مجنپ و مراهچ و مراهچو موسرفن لاحرهب

 -نیقلتهتسو زا ای وگ هک مهالماقآ هرحالاب «.یدش ضیرم «هدشدرز «هدبرپ تگنر المآو

 ملاح متسه ضیرم زورما نم اههچب تفگ و درک لیطعت ار هناخ بتکم « دوب اهریذپ

 . دیئابپ ادرف دیورب امش «منک تحارتسا مهاوخیم « تسین بوحن

 حیرفت و یزاسبب ار زورنآ « دندوب ع وضوم نیمه راتسا وخ هک مه نادرگاش
 افآ هدنوش نیقلت و دندوب ناژومآ شناد هدننک نیقلت ناتساد نیارد « دندش لوغشم

 . دوب الم

 لکشب«مزیت ونپیهوتا» باتک رد «نورک ول .م.یلسل»ار یقرش ناتساد نیا ریظن
 : دسب ونیمو هدروآ یرگید

 . یزور هرادا كی نادنمراک هک تسا یریذپ نیقلت ماگنهباسن یزاب كي الثم

 دد زا حیص هکنیمه و دنریگب رخسمتب ار دوخ ناراکمه زا یکی هک دنهاوخب

 هجزورما و یاهدیبا ودب بشیدوت ًامتح « ناز تسابیجع» دنب وگیهمه دندش دراو

 لامک رد هک وراد نامیا ا ریز « دنکیم بجعل ًاودب يطاخم «یرادیک انتشح و تروس

 ضیرم وتو ًاتقیقح ناژ دنک لا وئسیرگیدرفندعب هقیقد دنچیل و ,تساتمالسو تحص
 یتسارپ» دیوگب بل ریز موس رفت دعب «یشاب رامیب هک دی ایمن رظنب چیه یلو «یتسه
 تحاران هک دنکیم ساسحا ناژ ًاتفیقح هک دشکیمنیل وط هرخالاب ؟یرادن بت نالاوت
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 دناس و هدش رامیب ناژ ریزان دنهدب همادا ار یزاب وه نیمهب شیافف رز رگاو تسا

 :هجمتت

 هکنیابیصخش ندرک رادا و زا ترابع نیقلت :هک میوشیم هج وتم دادیور نیا زا

 , هلن شراتفرو لامعا «رگفرد یتارییغت

 یلمعو یفرح نیقلت هلیس وب تین ابصع هجلاعم

 تقورهتفگیم « :درکیم تیاکش دوخ ینابصع تلاحزا شتسود شیپ یصخش
 هارب داسیرف و دادو هدش ینابصع تخس منکیم یئوگتنگ هدا ونا دارفااب « هناخ رد

 . موشیم نامیشپ دوخ هدرک زا همیقد دنچزا سپ یل و مزادنایم

 هجلاعم صوصخم هک مراد یبوخ تبرش هشيش كی نم : تفگ وا هب شتسود
 كابهلصافالب یدش ینابصعتف ورهو ربپ دوخاب ار تبرش هشیش نبا ؛ تسا تینابصع

 نیا زا قشاق كي ندروح ضحمب اریز دید یهاوخ !رنآ هزجعم « روخب نآ زا قش
 . دش دهاوخ عفروت اع رد

 الماک شتینابصع هک هام دنچزا سپ « درب دوخاب ار تبرش هشيش نآ شتسود

 تب رش نیا مسا هک دیسرپ شتسود زا و « دمآ شتسود دزن رکشت یارب ,دوب هدش بوخ ۱
 ۱ ؟ دوب هج

 . اراوگ «فاص بآ : داد باوچ

 رکف رد مناوتیم یلمعو یفرح نیفلتهلیسوب هک ميريگیم هجیت الاب دادیور زا

 . میروآ دوجوب یتارییغت صاخشا حودد مسج

 . نیقلن هلیس وب تالصع یعفس هجلاعم

 لوغشم ریازجلا روشک رد هک دسیون یم دوخ تارطاخردیوسنارف كشزپ كی

 تیاکشتالضع تخسضاابقنآ زاو هدمآ یو دزن یودب برعثي یزور <« هووبتپابط

 كي رد ار اود نیا دیوگیمو دهدیم شتسدب هتشون یاهخسن یوسنارف كشزپ «دیامنیم

 . دروخب هدرک طولخم پآ هساک

 ۰ رهشناریآ هدازظاک.یحور یوادت باتک زا سا
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 .دنکیمرکشت هخسن یروفو بوح رثا زاو هدرک تعجارم رامیب دعب زور دنچ
 بیط روتسد قبط ار هخسن رامبب هک دوشیم مولعم ؟ وک هخسن دسرپیم یتقو كشزپ

 لخادردار هخسن دوخ « دروخب بآ هساک كياب و دنک هیهت ارن یوراد هکنیا یاجی و
 . تسا هدروخ بآ هساک كياب ارنآ و هتخادنا بآ هساک

 یحرب هجلاعمرد تسانکممنیفلت هک میریگیم هجیتن قوف دادیور زا - هچیتن
 . دشاب رۇم اهیرامیب

 تارک هب نم هک د رکيم فبرعت یکشزپ -نیفرم یاجب رطقم بآ قی هزن ۱

 مدرکیمقیرزت رطقم بآ طقف « نیفرم قیرزت یاجب كاب رتهب نیداتعم دابتعا كرت یارب

 ءحنشتو یتحاران نودب ادل .تسا هدش قیرزت نیفرم هک دشیم نیفلت نینچ نا رامیبهبو
 رامیپ هدن وش نیقلتو تسا جلاعم كشزپ هدننک نیفلت اجنیارد .دندشیم هجلاعم رورمهب
 . تسا یلمعویفرح نیفلت ع وضومو « كلایرن هب الثبم

 ردو دوشیمیا هناخ رفاسم دراوهنابشیدرم _هرجند, هشیش یاجب هنیث [نتسکش
 هدش سفن یگنت راسجد هک دنکیم هدهاشم « هدش رادیب بش همین . دبا وخیم یقاطا

 ار هرجنپ دها وخیم . تسا فیثک قاطا یاوم دنکیم روصت « دشکب سفن دنا وتیمنو

 یگفخ لاحرد نوچ ار تیریک هنو دنکیم ادیپ ار هرجنپهن بش یکیراترد « دنک زاب

 قاطادراو زیمت یاوه هکنیاروصتب دنکشیم ار رواجم هرجنپ هشيش دنزیم تشماب هدوب

 هجوتم ندشرادبب زا سپ زورنآ حبص یلو « دوریم باوخب هدیشک یتحار سفن هدش

 هکنیاروصتب و تساهتسکش ار راوبد رواجم ت رزبهنیئآ «هرجنپ هشیش یاجب هک دوشیم
 دادب ورنیارد .دشکمسفنیتحارب هدشقاطا دراو زیمت یاوهو هتسکشا ر هرجنپهشیش

 ۱ . دوشیم مولعم یبوخب نیقلت شقن زین
 دوخ هناصوراد رد یزور هک دسیونیم یزاسوراد . كاین وم[ هشیش ناتساد

 داتفا هناصنوراد فک هب متسد زا هشیش , مرادرب ار كاينومآ هشیش «هسفق زا متسا وخيم

 . درک رپ ار هناخوراد یاضف مامت « كاينومآ دنن رایسب یوب  تسکشو

 رازآ لاین ومآ یوب هک يتسب ارهناخوراد ردو متفرذوریب هناخخوراد زا ًاروف نم
 متشگ ربەناخورادەب رگید تعاس دنچ دورب نیب زا كاين ومآ یوب هکنیا یارب « دناسرت

 نآ بسچرب و هتسکش هشيشهب نم یتقو یلو « دوب هتفر نیب زا یلکب كاینومآ یوب
 یتیصاخیبو وب یب الماک یورادهکلب «هدوبن كاين ومآ هشيش نیایوتحممدید مدرک هاگن
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 رتک د دوخ هدننک نيقلت دادیور نیارد ادل ؛ تسا هدرک روصتاكاینومآ یاج یضوع ار

 « دوخب نیقلت رثارد هک « تسا هدوب زاسوراد رتک د دوخ زین هدنوش نیفلت و ژاسورار

 .تسا هدینش ار كاين ومآ دیدش یوب

 تفناب اهغارچ « اهناتسرهشرد قرب هعسوتزا لبق - بآ یاجب تفن نددوخ

 , تشاد دوجو یتفن یاهغارچ مهو تفن فرظ مه « ناناقهد هناخرد !ذل , تحت وسیم
 بش همین ناناقهد زا یکی : دسیونیم یحور یوادت باتک رد رهشناریا هدا ز مظاک

 و ررض چیهوء؛دشونیم بآ یاجب ار تفنو هتساحخرب یکیرات ردو دوشیم هنشت تدشب
 مضهو لوبق بآ یاجب ار ٿين « مهیئاتسور صخش هدعم ؛دوشیمت دزا وواب مه ینایز

 .دناهدوب رفنکب ودره هدن وش نیقلت و هدننک نیقلت زین هعقاو نیارد . دنکیم

 هکبسک « ماهدرک شیاسزآ زونپیه لاح رد (هدنراگن) نم ار هعقا و نیا هیبش

 ار خلت ماداب ,نان یاجب ار هچراپ + بآ یاجب ار تفن « تلوهسب « دوشیم مزیتونپیه

 لوغشم هک ی دايز یاهلاس هلصاف رد نمو دروخیمو هدرک لوبق نیریش یامرع یاجب

 ناتدوحن مهامش « ماهدرک دروخرب قیاقح نیاب بتا رمب متسه یمزیت ونپیه تاشیامزآ

 اجنیا رد نم و دیهد ماجنا ار تاشیامزآ نیا دیناوتیم مزیت ونپیه نتفرگ داب زا سپ

 . منکیم فیرەت امش یارب ار متاشیامزآ زا یکی

 «مووب«س»یافآ لزنمردرصع زور كي -تبرش یاجب كاچرک نغور ندز وخ-

 هیحات زا درد ساسحالب هام دنج زا و ؛دوب هدشیتحا رانراجد ناشمناخ شرا وگ هاگتسد

 ناتسرامیبهب هدورو هدعمزا یرادربسکع یارب یتسبابیم زورفآ یادرف « درکیم مکش

 اپ ناشهدعمو هدور ؛ كچرک نغور ندروخ اب یتسیابیرادربسکع زا لبقیل و ؛دورب

 نآ ی وب زا یتح « دوبن كچرک نغور ندروخب رضاح هجوچیهب مناخ نیایلو « دوش
 .دادیم تسد ناشیاب ع وهت تلاحو تشاد ترف

 مزیتونیپهار مناخ نآ هقیقد دنچ ضرعرد « تسا ناسآ راکنیا هراچ متفگ نم

 كنخ نیریش تبرش سالیگكي نیا متفگ « مداد شتسدب ار كچرک نغورو ؛ دوم
 مامتتذلابو تفرگار كچ رک نغورنا ویل مناخ «دهدیم یعوبطم بالگیوب هک تس
 ۱ . دیشک رس ها

 زادعبدش ماجنا زونپیه لاحرد یرگید تاشیامزآ«س»یاقآ هداوناخروضحرد
 ؟یدیشونهچ زونپیه لاحرد هک میدرک لاوئس ناشیازا « لش رادیب با وخزا تعاسم+



ar 

 . دادیم بالگ یوب هک یعوبطم نیریش كنخ تب رش : تفگ
 هک درک نیقلت نا وتيم هدش مزیت ونبه صخشب هک دوشیم هجیتن شیامزآ نیا زا

 . دروخب بآ یاجب ار كچرک ن غور

 شوما رف وهتشاذگ نآ یورنزوسدنچهک یشل ابیورردیزورینز -نزوسو نز

 یکییلو؛دروآ رد دید اراهن زوس تساحخرپ درک یشزوسساسحا و.تسشن دوبهدرک

 < تسا هتفرورف شتشوگ هب اهنزوس زا یکی هک درکلایخو « درکن ادیپ ار اهنزوس زا

 ًارابچا , دشیم رستدایز تشوگ شزوس تعاسب تعاس « دوخب نیقلت نیمه تلعب
 یتمالع هن و نزوس یاج هن هنیاعم زا دسعب بیبط یلو « دش هعجارم كشرپ هب

 هجیتن رد . دنمهفیمن یزیچ اهرتک د نیا تفگیمو دوب دنلب شاهلانو هآ نزیلو « دید

 مناخنآ هرحالاب ات « دوب یکی همه هنیاعمهجیتنیلو « درک هعجا رمرگید كشزپ دنچهب
 ینزوسو دناباوخ ار نزودیمهف ار نایرج شوهاب حارجنآ  دندرب یحارج شیپ ار
 نزوس درکیم روصت نز هک ار یلحمو دروآ رد یطوق زا « دوب هدرک هیهت البق هکار

 و داهننزمشچ شیپ دومن دولآ نوح ار نزوس كون « دز شین نزوس نآ اب « هتفرورف
 . مدروآ نوریب دوب هدرک تحاران ارامش زور دنچ هک محازم نزوس نیا تفگ

 تشگ رب هناخب دش لاحشوحخو درکن درد ساسحا رگبد فز دعبب هظدل نآ زا

 ینزوسدرکیم روصتدوخب نیقلت رثارد ءادتبا مناخ « هثداح نیارد . دش راک لوغشمو
 ار یرتدایز شزوس ساسحا هطوبررم هیحان رد تعاسب تعاسو « هتفرورف شتشوگ هب

 ینزوسینعب ؛درک هجلاعم ار نز یلمعنیملت اب حارج كشزپ « یدعب تمسقرد ؛درکیم

 ارنزوس هک درک نیقلت نزب و هذرک ینوعارنآ كون و هدربورف نز تشوگ ردو هدر هیهت

 . تشاد یهاوخن درد ساسحا و یدش تهاررگید ون و مدروآ رد

 رد نیقلت , دوشیمنیقلتامب هنازور یکدنز رسا رسرد -ییگ دن د رسا رس د۵نیقلت
 یشقنهبدغا و سابل.وراد شورف ؛ تراجت ؛یتکلمم تسایس «یضوصعن یک دنز «هرادا

 / همان زور « باتک ؛امئیس ٤ نوب زب ولت ؛ ویدار رد تاغیلبت .دراد هدهعب ار یگ رزبرأیسب

 . دیایم لمعب بش ات حبص هک ت سا یتانیقلت همه
 ناتسود «دننا وتیم یرتشیب تل وهساب دنشاب هتشاد یئانشآ نیقلت نفب هکیناسک

 یناسک هک رزب ناهدنامرف دنسرب دوخ یئاهن فدهب و هدرک هارمه دوعناب ار نایفارطاو

 . دنتسنادیم بوح ار نیقلت نف هک دناهدوب
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 هک دوب خیرات گرزب ناهدنامرف هلمجزا نوئلپان-. نیقلت زا نوئلپ اف هدافتسا

 . درکیم هدافتسا بوح راسب مقومب یراک و هدنرب هبرح نیا زا

 زا سپ « تشگ زاب هسنارف یوسب رفن رازهاب نله تنس هریزجزا یتقو نوگلپان
 : تفگدوب نوللپان یریگتسد رومأم هک گرزب نارادرس زا یکیهب هیلوا یاهتیقفوم

 یرزادافوو يک رزبنارادرسو نادرمزا وت ؛تسایاهدن زراو بک روبزیچ ان درد یراداف وو

 .درک تیوقتدوخب تیسن اردوخ گرزبرادرس یراداف وسحنیقلت نیااب نوثلپان«یتسه
 ع وضوم دوخ ءاهنامزاس هراداو « هنازور یگدنزرد نیقلتزا هدافتسا ع وضوم

 تشون یاهناگادج روطق باتک ناوتیم نآ هرابرد هک « تسا یاهناگادج و میسو

 . می وشیمن نآ هرابرد تبحص دراو اذل ,تسا مزیتونپیه ثحبزا ج را نوجو

 نفب یتسیاب دسزاشیب نیملعم _ شد رب و شزومآ رد نیقلن زا هدافتسا

 دنتسهنیملعم نیا و دن ریذپنیقلت همه زا شیب ناکدوک اریز دنشاب هتشاد یئانشآ نیقلت

 ۱ . دنیامنیم نییعت ار ناکدوک تشونرس یدودحات دوحخ تانیقلتاب هک

 نیملعم هنو ردامو ردپ هن»: دیوگیم یوسنارف گرزب دنمشناد « هشوپروئکیو»
 یارب ردامو ردپ هک دوشیم هدید ًارثکا يدنیامنب هد وکب یفنم نیئلت یتسیابن مادکچچیه

 هضرعیب و لبنتوت» : دنیوگیم دنبامن راداو ندناوخ سردب رتشیب ار ناکدوک هکنیا
 رایسب رایسب تانیقلت نیا هدش یهاوحخ لامح هدنیآ رد « یناوخیمن سرد , یتسه

  هشيمه یاربلدوک سکعب هکلب « درادن یدیفمو تبثم رثا اهنتهن اریز « تسا كان رطح
 هک درک نیقلت هشيمه كدوک هب دياب اما . تسا شوه مک و لبنت هک درک دهاوخ روصت
 ردرگا لاحو دش یهاوخ ... اب سدنهمای رتکد هدنبآ رد یتسه دادعتسااب و شوهابوت
 شزومآ عوضوم. رحخآ الا ... تسا نالف شتلع یاهتفرکن یب وح هرمن سرد نالف
 صوصخنیا رد نیا زا شیب نم نیاربانب « تسا ام ثحبژا ج راخ كدوک شرورپ و

 . منکیمن تبحص
 وندا رزا | رنیفلت هلیس وبمادعا هک مرادنرطاخب تسرد - نیقلن هلیسوب مادعا

 .منکیمرا رکت ارث آ « تسابلاج یلیح لوح لاح رهب « ء ماهدنا وحن یئاجردایو ماهدینش

 شیامزآ مادعاهب موکحم رفنود هرابرد منکیم فیرعتریز رد هک نیقلتقیرطنبا
 گر « دنتسب ار لوا رقن یاهمشج « دندروآ مادعا قاطاهب ار رفت ود نیا تسا هدش

 .یمسأک رتکد همجرت «یوسنارف هشوپ دونکیو هتشون «یتخیشوخ ہار رد س٦
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 مامت رد.دریمیم و هداتفا نیمزب لوارفن « یزیرن وخ هقیقد هد زا سپر دندیرب ار شتسد
 . درکیم اشامت مودرفن لاوحا نیا

 دنتسبار شیاهمشچو دندناشن هاگتسد یور زین اروا « دیسر مود رفنهب تبون

 یوررب یکچوک رتشین ن ندز زا سپ دندرک لصو ش شتسدب ار یمرکبآ كيراب هلول و

 موکحم هکی وحنب دندرک زاب موکحم یوزاب یور ار مرگ بآ هلولریش .تسدتسوپ

 ار شتسد گر هکیلاحرد . دراد نایرج شتسد یور رد یمرگ نوح درکیم ساسحا

 .دندوب هدیربت
 و , درم دهاوخ یزیرن وح رثارد هقیقد هد زا سپ هک دندرک نیقلتواهب نمضرد

 .درک توفزین مود موکسم هقیقد هد سار رد ات « دندرکیم مالعا ار تقو هقیقدب هفیقد

 رگاینعی « درادن ناکما سک همهب تبسن هشيمه نیقلت قیرط نیا نم رظنب یلو
 یگتسب نیاو « دن ریمبرفن هس طقف تسا نکمممیهد ماجنا رفن هد یور ار لمع نیمه

 . دراد صاخشا یریذپ نیقلت هجردب
 .نیفلت زا روظنم هک دیدش هجوتم یبوخب الاح امش «دادی ورو لاثم دنچ رک زاب

 ؟ تسیچ
 ثکن ریث و نداد بیرف «نیقلن زار وطنم هک دینک ر وصتتسا نکمم نونک امه دیش

 ؛ نیقلت زا روظنم ا ریز . دیاهدرک هابنشا دینکب ار یروصت نینج رگا  تسا كلك و

 هک درک نشود امش یارب یبوخب لبق هحفص دنچ یاههتشون ؛ تسین گن ریو بیرف
 یسرربو مزیت ونپیه» باتک زا ًانیع هک ریز بلاطم «تسین هلیحو بیرفنیقلتززا روظنم

 ارامش دیاش ت تسایتفو یملع یمک هک« هدش همجرت «رفاهنز تیو» هتشون«ۍریدپ نيات

 دنک انشآ «نیملت» هملک اب رتشیب

 ی تسا هدش یدایز ششوک و شالت - نیقلث تیهام

 ترابع « دوشیم طابنتسا نیئلت زا هچنآ هرمزور هرواحم رد , دن آ لمعب یحیحص

 کاتر اب راتفگ و دیدج راکفا هتشر كي راجيا اب یراک ماجنا هب راداو
 رکف كي ميئ وگیم ام بیترتنیدب . تسا را-کفا لسلست اب گنهآ مه و هارمه الودعم

 تحتار دوح یاه راک رفنکی هک میث ويم رگید ترابعباب - تسا هدش نیللت یرگبدب

 دشاب میفتسم هطبار هلیسوب لامعا نیا هکنیازا معا « دهدیم ماجنا یرگید ریثأتو ذوق
 نیققحمزا یخ رب .هدننک جیهت و كيرحترگبد هلیسو و لکشرهبابو تاروتسد هلیسوباپ
 .دوشیم هراشا اهنآ هب راصتخا روطب اجنبا رد هک دناهدرک «نیفلت» زا یملتخم فی راعت



۳۵۹ 

 زا هتشرکب اب هارمه هشيمه تانیقلت هک تسا دقتعم "«تدنوو» « لاثم ناونعب
 صخشمهدن رادزاب یاهذ وفن تییغیهاک آ دوخندش د وذحماب هک ؛دنتسهیج راخختا رثا

 .دنوشیم
 یربج ءاقلازاترابع نیقلت "«زیدیس» هدیقعب .دراد ار هدیفعنیمه زین "«تراه»

 . دیایمرد لعفب هرق زا راک دوخ همین روطب هک تسا یرکف

 . دنکیم فیرعت روطنیمه ار نیفلت *«رنچ تیتر
 یداهنشیپ كينآ هلیسوب هک دنادیم یدنیارف كي ناونعب ارنیقلت *«لاگ ود كم

 . دریگیم رارق لوبق دروم یقطنم لئالد نودبو ًامازلا

 یاهدارا ای هشیدنا هکنيا نودب دنادیم رگید درف یور ذوفن ار نیقلت ؟«تناژ»
 . دوش رهاظ

 ترابع ار نیقلت اریز ؛ دراد قرف فبراعت ریاس اب یمک ۲«كيادنراث» تی رعت

 تالخادم نودب هدش داجیا هشیدنا نآ یانبمرب هک دادیم *یتک رح دنیآ رف كی زا
 لعفبهوقزا ار دوو « دنکیم ادیپ زورب و روهظب لیامت یجراحنو یلحخاد لماوع ریاس
 . دناس ریه

 هدیقع قبطرب .دنتسه هدیفعمه «كيادنوراث»ابزین «میاهنرب» و *«رگلیم»
 ككیرحت قیرطزا هک تسا یتاببرجت و تارطاح هتشرکپ زا ترابع تانیقلت ۱!«پیل»
 ۱؟«هگ رب رتسن وم»هدیفع لباقمهطقن تسرد فیرعت نپا و .دن وشیم رهاظلمع هنحص زد رکف

 نیفلت هکلب دوشیمن داجیا نیقلت هلیسوب لمع هشیدنا هک سا دقتعم وا اریز . دشابیم
 كي داجیا زا ترابع نیقلت دیوگیم «گربرتسنوم» « دنکیم لمع قمعتو رکفت نودب
 . دنکیم لوق تیقاو ناونعب ار یروصت تارثا هک تسا درفرد صاح یناور تلاح

 تیعضونآ رد هک «تسا یتیمضو داجیا زا تست رابع نیقلت دیوگیم «'"ثرودو»

 دنناسم «""سیتوا» . دیایم رد لمع هطیح هب ینامز تدم كی یارب هدش نیفلت رکف

 یکیرحت طباور نآ لمعلاسکع هک دنادیم ینایب كی زا ترابع ار نیقلت «ثرود#
 ۱ . دنبایمت هلخادم تصرف ینورد لما وع ریاس هک تسا

۱-_ ۶ ۲ Hart ۳ 15 ۴ 11۳۵0 

û. McDougall ¢_ Janet ۷ Thorndike A_ Ideomotor 
4 Hilger j +. Bernheim ۱۱ Lipp ۱۲۰ _ ۶8 
۱۳- Woodworth ۱ ۴ او 
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 هک تسا دقتعم دیورف . تسا هدرک فیرعت یصاح وحنب ار نیقلت زین دیورف

 . دنبامنیم پسک ۱«لاقتنا» صاوح زا ار دوح تارثاو جیاتن تاتیقلت

 .ردپوطبا ور زا هک دنتسه میلستزا یتلاحزا ترابع تانیقلت دیوگیم ؟«یزن رف»

 . دنیایم دوجوب هدن وش نیقلتو هدننک نیفلتنیب هک دن وشیمیشان «دنزرف
 لفادحلماش یربذبنیقلت هک تشاو راهظا هک دوب یسک نیلوا "تن یب» هجرگ

 نیا المع وا و دن وش هداد صیخشت و كيكفت رگیدکیزا یتسیاب هک ت سا هدیدپ جنپ

 «دنتسین لقتسم هناگادج روطب رما ودبرد اههدیدپ نیا هچ رگا و داد ناشن ار تقیقح

 . دنوشیم زک رمتم یدحاو هبنج یور رب نامز كي رد نیشناج و ریگباج لماوع یلو

 شیب یتسباب اههبنج نیارد هک تشادراهظا تاشبامزآ هتشر كبزاسپ *«نیفاک» اريحا "

 تشهنآ رد هک داد هئارا ار یرتهدیچیپ یدنب هقبط و دشاب هتشاد دوجو نیقلت ع ونکیزا

 می وگیدیاب میوشن مزالریغ تایئزج دراو هکنيا نودب .دوب هدش صخشم نیفلت ع ون
 طوب رمتانیقلت -۱ :دنکیم میسفت یلک هورگ ودب ارتانیفلت «نیفاک» لیلحتو هیزجن هک

 و فطاوع و یقالحا تایصوصح هب طوبرم تانیقلت ۷ ندب ءاضعا تاک رح هب

 -ریغ رارکتب لیامت لیکشت قبرط زا لوا هورگ تانیفلت ذوفن و ربثأت .دارفا تیصخش
 زا مود هورگ تانیقلت ؛تشاد نآ زا نا وتیم یراظتنا نینچ ای و دب آيم دوجوب یدارا

 .دد رگیمیشاندش ابیمیعامتجا صاح یاهتیعضو ابها رمههک یفطاعلما وع یخ رب دوجو

 و « یتک رح لامعاب ینورد لیامت راکفا یعادت زا یشان تانیقلت هصالخر وطب

 یکیرحت یاهلمعلاسکع دنیارف ثعاب عناوم نودسب هک دنشابیم « لاقتنا » تالاح
 ۱ .دن وشیم

 رظن قافتا ناسانشناور نیب رد نیقلت هب طوبرم لئاسمو فبراعت صوصحن رد

 ناونعب .تسناد نیقلت فیراعترد فالتعاهب طوبرم ارنآ تلع ناوتیمو .درادن دوج و

 «تدن وو» .دیامنیم !ازجم یلمع نیقلت زا ار یهافشنیقلت «نیقلت فب رعترد «تناژ» لاثم

 تب راعتردرتشیب نیففحمرباس .دیامنیمهیکت یلعاد لماوع تا رثارب طقفرگید فرط زا

 .دن راد نیقلت یلمع هبنجهب هج وت دوج

 هک تسنیا دراد دوجو فالتخا نیقفحمنیب نیقلت فیرعترد هکنيا رگید لبلد

 ینیعم نامز كب رد فلتخم نیقتحم هجیتن رد و تسا یددعتم یاههبنج یاراد نیقلت
 بس

Transference ۲ Ferênzi r Binet #_. Coffin + 
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 .دننکیم هیکت نیقلتزا ینیعم هبنج یوررب كي رم
 یملعیانبم كيربنبقلت تقبقح «نادنمشناد دیاقع فالتخا زا رظنف رص لاح رهب

 .تسا زا وتسا

 یلکشمراک هدش هتشذگ رد نیقلتهرابرد هک یفلتخم فی راعتهیلع لالدتسا و ثحب

 .درادنیاهجیتن تقو فالئازج اهنآ نوماریپرد ثحبو فیراعت كتكت رکذ .تسین
 حماج بسانم فیرعتكي ندرک ادیپ دشاب هتشاد ناکما رگ اهارنیرتهب نیاربانب

 یباختنا و یرایتعا هبنج نیفلت هراب رد یفیرعت ره هجرگ . تسا نیفلت هرابرد عنام و

 اعوا نا وتم طفف .درک دز نا وتيم هن و دومن تابثا نا وتیم هن ار فی راعت نیا و ,دراد

 .دنیامن نیمأت ارام تاجایتحا و تا رظن دننا وتیم یدح هچ ات فیراعت نیا هک درک

 .دریگ زارق هجوت دروم یتسیابریز تاکن نیقلت تیرعترد

 همه و ءدشاب هدنریگارف و عماج یتسیاب دوشیم نیقلت زا هک یفیرعتره -"الوا

 اریصوصخب دارفا یریذپنیقلت تافالتخا هکنیا نودب دریگ ربرد ار هطوب رم یاهلکش

 .دهد رارق هجوت دروم.

 تسا نیفلت یئاهزیچهچهک د وشم ولعم و صخشمالماک یتسیاب نیقلت فی رعت رد اینا
 .دوشیفرعم و نییعت دیابنیقلت تاقبطو درا ومرگید ترابعب ءتسین نیفلت یئ اهزیچاچو

 هکنیا مراهچ هرخالاب دشاب لمع مهو یروثتمه لماش یتنیاب فیرعت - ًاثلا
 .دوش صخشمو نییعت زورما یسانشناور هلیسوب یتسیاب نیقلت ورملق و زرم و دح

 و هدهاشم ساسا رب اد نیقلت فیرعت «یدیدش و تخس تیوودحم نینچ کیا

 ترابعنآ و دراد دوجو كرتشم لماع كي تانیقلترد بیترتنیدب «میهدیم رارق لمع
 .دنهدیمرییغت اریدرف یاهراتفر هک دنتسه یلماوع تاکیرحت | ریژ.تسا «ككي رحتدزا

 .دنتسهمیمصت ذاختا لماع هک دنشابیع كيرحت لئاسو زا یع ون كاي «تانیغلت» هوالعب

 یفاک تانیقلت تایص وصح نییعت و فیرحت یارب یئاهنتهب «كيرحت» لماع رکذ
 ؛دننکیمرادا و یفلتخم یاهراکب اردا رفا هک ,دنتسه تاکیرحت زا یرایسب ریز «تسین
 .دننکیمنیزاب ارنیقلت شقنهشیمه تاکیرحت لمع رد هوالعبدن رادن نیقلت تیصاخیل»

 دزاس ازجم تاکیرحت ریاسزا ار تانیقلتات تسا جایتحا دروم یرگیدلماع نیاربات
 و تانیقلت زا هک تسا یئاسهلمعلا سکع صیخشت زا ترابع هلثسم نیا لسح هاد ۶

  تاکیرحت و تانیقلت زا یشان یاهلمعلاسکع رکید ترابعب ؛دوشیم یشان تاکیرحت
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 رهاظریز تیعضو یاهسیاقم نینچ لسباقم رد ءدنوش صخشم و !ادسج مه زا یتسیاب
 :دوشیم

 كي اب و «دریگیم رارق یصوصخب تیعضو كي لباقمرد راجنه درف كي یتقو

 هک دهدیم ناشن دوح زا یصوصخب لمعلا سکع « دوشیم هجاوم یصوصخب عضو
 رگید لماوع همه هک «یواسم طئارش تحت و .دشابیم هطوب ره تاکبرحت اب بسانتم

 سکعنیاتر و صنبا رد هک «دیامنیمرا رکت ارلمعلا سکع مزیناگ را مهزاب دنشاب تباث
 .دشابیم تابثا لباق و یئ وگ شیپ لباق لمعلا

 هک یکیرحتاب الماکنآ یاهلمعلاسکع «دشاب نیقلتزا یشاسن یکیرحت یتفو
 .دراد قرف دشاب لاوحا و ع اضوا ریاسزا یشان

 تاک رحاب ناوتب هک تناد نیازاتزابع نا وتیماد نبقلت هکنآ هصالح
 دومن راداو ادیذا رفااب درف صاخیطیحم داجی اب راتفگ و تاراشا «داتفد
 یهاگ  تسا میقتسم یهاگ هک دن دو آدوج وب ناشلامعااب و رکف رد ین! رییغت هک

 .میقتسم ريغ
 رد ثحب هب الاح و دیدش انشآ نیقلت فیرعت اب یدودح ات الاح دوریم روصت

 .میزادرپیم صاخشا یریدپنیقلت نازیم نوماریپ

 ی رب ذب نیقلث مود ثحبم

 شیامذآ

 فران كب - لوا هساک هیبش یلاح هساک كي - بآ هساکكي : شیامزآ لئاسو

 ` .ثلب رات همن قاطا كاب ؛ و جگ و هایس هتخت ؛ ریش

 میهاوخیمام هک م يث وگیم اهن اب مينکیمرضاح سالک رسرد اردرمو نزرفن هاجنب

 رد دادم كاب و ذغاک كي امش .مینک شیامزآ كي امش قیقد دید صیخشت و مشچ هوق زا

 لعادب فای كي «تقد اب امش «مزیریم هساک نیا لحاد ار ربش نم ,دیشاب هتشاد تسد
 امش هک اریئاهگنر نیا .دینیبیم كگنر هج هب | رریش نیا دنیببهب «دینک هاگتریش هساک

 : مسي ونیم هایسهتخت هتخت یور نم دنیبهب تسا نکمم

 هب ليام دیفس - یبآ هب لبام دیفس - فرب لثم دیفس- یزبس هب لیام دیفس

 .یخرسب لیام دیفس - یرتسک اخ هب لیام دیفس - بآ هیبش دیفس - یهایس و یگ ریت
 (؟كیتیبهب همه هک یوحنبناک دن وششیامزآ مشچ لباقمرد نادریشزا | رربشسسس
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 هکار یریش همه دياب هکتسنیا مهم هتکن « میزیریم تسا زیم یور هک یاهساک لوخادب

 هدش هتخیر هساک لخادریش هک دنشاب نئمطم و دننیبهب دزی ریم هساک لعتادب نادریش زا
 .دشاب كيراتهمين ًامتح قاطا تسا رتهب نمضرد ؛تسا

 كي هب سپس و «دنکیم ضوع بآ هساک اب ارریش هساک فرظ ,هدننک شیامزآ
 الاس دبوگیم و دهدیم ناشن كيراتهمین قاطارد اربآ هساک ناگدنونش شیامزآ كب

 یور دینیبیم هک ار یگنررهو دینک هاگن ریش ةساک نياهب و «دینک زاب ارووخ مشچ امش
 .میهدیم ناشن1ّزبآ هساک نیا رفن هاچنپرهب «دینک تشادداب ذغاک

 هساک نیا رفن ۱۵ ات ۰ طقف تسا نکمم هک «دش دما وخ نیا شیامزآ هجبتن

 هجوتم؛تسا نکمم هیقب - یگ ریت هب لیام دیفسریش هک دنسیونب و دننیببهب زیش ار بآ
 .تسا بآ هساک لعادرد طقف هک دنوش

 «دنتسهریذپنیقلت رفن۳۰ رفن۱۰ ۰ رهزا و رفن ۱ھ رفن ۵۰ رهزا هک میریگیم هجیتن
 .تسین تشاونکی صاخشا همهرد یریذبنیقلت دادعتسا سپ

 و تخسرایسب یزمرت «دنکیمزمرت غ ولشنابایخرد یلیبموتا_- مود شیامزآ

 ؛درپیم دوخ یاج زاو دسرتیم طقف یرگید « دنکیم شغ ور هدایپ رد یکی « ادصرپ
 یلیخرگید یکی و « دنکیم جراخ ولگزا سرتزا یکاح یک زان یادص طقف یکی نآ
 .دنکیم هاگن و ددرگیمرب , درسنوخ

 سک رهو تسین هزادناكيب صاخشا تیساسح هک میوشیم هجوتم هثداح نیازا
 .تسا ساسحو ریذپ نیفلت یاهجرد ات و یدودحات

 تساهدش هدید یاهدننک رثاتمو زیگنامغ مارد ملیف شیامن رد موس شیامذآ

 رد تسا نکمم اهیضعب « دننکیم هی رگ رتدیدش یلیخ اهیضعب .دننکیم هیرگ اهیض#
 ملیف ع وضومب انتعایبو درسنوخ یلیخرگید هدع یلو ءدننک شغیتح ؛یتحاران رثا
 .دننکيم اشامت

 هدشنهتخاس توق كيب و تخاونکی صاخشا باصعا هک ميریگیمهجیتن مهزاب

 ,تسا تیاهنیب ات كيزااهنآ یریذپ ریثأت هجردو «دنتسهرتساسح و ساسح یخ رب ءتسا

 مود رفن « دشاب رفص شریذپ ریثأت هجرد ینعی « دوشن زثأتم چیه تسا نکمم
 ؛دوشنیگمغهجردهس مراهچرفن .دوشرثآتم هجرد ود موسرفن دوش تحاران هج
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 هب رگ ادیدش و دوش رثأتم هجرد ٩۰ تسا نکمم مدص رفن و ...هجرد راهچ مجنپرفت

 .دوش یحور نارحب راچد و دنک

 یگدنز هچخی راتبیگتسب , هیل وا صاح دادعتسا رب هوالع یربذپرثأت هجرد هتبلا

 ع وضوم هیبش هک یتارطاح هتشاو هک یتارثأت 4 هدیشک هک یئاهیتنخس «دراد زین دارفا

 و ناجیه داجیا ردزین یگدنزیاهدادبور یبصعدادعتسا رپ هوالع اذل"« تساهدوب ملیف

 تسا روم زین نارحب
 یقیس وم لب اقم رد صاخشا تیساسح

 سک ره .دنتسهنداد شوگ لوغشم یدایز هدع و « دوشیم هتخاون یزاس یتقو
 بلاجهحفص كي هب یدایز هدع یتقو"الثم دوش رثأتم ینیعم ٌهجرد كيهب تسا نکمم
 رگید یخرب «دننک هیرگ هک دن وش رثأتم ردقنآ یعرب تسا نکمم «دنهدیم شوگ مارگ
 مهیضهب و ؛دوشیم رومروم ناشندب تسوپ رگید یضعب ؛دوشیم تسار ناشنتیاهوم

 .دنتسهیساسحصاخشا اهنادیقیسوموارعش«دنهدیم شوگ درسن وخ و توافتیب "الماک
 «دربیمتلل ینیعم هج ردکیات سک ره هک میوشیم هجوتم الاب شیامزآ هدهاشم زا

 تدشزا مه یعرب و هجرددص یحخرب «هجرد ود یخرب ؛دنربیم تذل هجردکی یحرب
 .دننکیم هیرگ ایدنوشیم شوهیب تذل

 صاخشا نیا و دنوشیم نیگمغ مه رتشیب « دنربیم تذسل رتشیب هکیناسک ی لو
 .دكنتسه رتسأاسح

 هدننک داش عیاقو هن و یگدنز زیگنامغ لماوع هن « تاناویح دننام مه یخرب

 یرثاهنوگچیه مادکچیه «یزیئاپ درز یاهگ رب هنو یراهب یاههزیسو اهلگهن یگدنز

 .درادن اهنآ شو کنس حور رد

 یشع ضرم هب ندش التبم یارب صاخشا جازم  قشع ربا رب دد تیساسح

 یرتشیب دادعتسا یرامیبهب ءالتبا یارب اهجازم یحرب هک روطنامه «تسین تخاونکی
 هدنراد یرتشیب یریگاو قشع یرامیبهب تیسنمه اهنزو اهدرمیعنرب هن وگنامه دن راد

 هناوید و نونجمیرگید «دنکیم یشک د وح یکی « قوشعم یئافویب لباقم رد

 « دنکیم هی رگ اههتفه و اهزور یموس .دراذگیم نابایب و هوکبرسراو نونجم و دوشیم

 نا وخیمازفامغ راعشا و دهدیم شوگ زیگنامغ یاهگنهآب هدزمغ هتفه دنچ ات یمراهچ

 .دنکیم شومارف ارزیچ همه زور دنچزا سپ یکی نآ و



۳.۵ 

 یحا رج لامعا لباقمدد تیساسح
 نکممیحارج ع وضومو دنشاب یحارج لمعكي یاشامت لوغشم رفتدنچ رگا

 رفن دنچ نیا «دشاب نآ رباظن و رس هساک نتشادرب « اپ ندسبرب ؛ مکش ندرک هراپ تسا

 تسا نکمم نایچاشامت زا یکی .تسین تخاونکی ناشیحور لمعلا سکع یچاشامت
 و دوش تجازانیموس دشاب هتشادن ارنآ یاشامت تقاط یرگید «دتفیب ءامغا لاحی
 .دنشاب اشامت لوغشم مارآ و درسنوحنرگید یخ رب

 صاخشایریذپنیفلت و یربذپرثأت:تیساسح هک می ریگیمهجیتن زابهدهاشم نیازا
 ,!تسی هجردكتهب همه

 یریذپرثأت یحارج لامعا لباقم رد هک دنتسه یناحارج ؛ تسدربز ناحارج

 نازیمهبیگتسب یریذپرثأت یدایز و یمک هک دیشابهتشاد دایب یلو دنشاب هثشاد یرتمک
 و «محریب «ساسحایب الماک یصخش تسا نکمم اریز «درادن صاخشا غ وبن و شوه

 صاخشا تسا نکمم سکعرب و دشاب هغبان و شوه اب رایسب یلو « دشاب ریذپان ریثأت

 .دنشاب ریذپ نیقلت مه و ریذپرثأت رایسب مه دادعتسا اب و شوهاب رایسب
 ؟دنتسن رب ذی نیقلت یوق و ملاس «داکشزرو صاخشا اب آ

 مسج هب یطاسبترا و تسا یبصعو یزغم « یناور لماع كي یریذپ نیفلت
 نکمملابت وف و رتلاه «یتشک ,سکب تگ رزب نانامرهقوراکشزروصاخشا اسبهچ ءدرادن

 ریثأتتحت رغال و فیعض «صاخشا سکعب و دنشاب ریذپ نیقلت و ساسح یلیخ تسا
 ۱ ۱ .دن رکن رارق نیقلت

 یعرب یبصع نامتخاس تسا نکمم ؛داوس اب هدرک لیصحت صاخشاروطنیمه

 «دنشابهتشاد اریرتدایز یریذپنیقلت تیلباق هک .دشابیروط هدرک لیصحت صاخشا زا

 مهم هتکن كي یل و «دشاب هتشادن یربدبنیقلت دادعتسا یرگید هدرک لیصحت درف یلد

 و باختنا صاخشا دیاقع و تامولعم نازيم هب تبس یتسباب تانیقلت هک دراد دوجد

 ۱ . دن وش هدرب راکب

 دنیوگب مسیلابرتام بتکم رادفرط یمیش اي كيزيف هیسناسیل كيهب رگا ء الثم
 هرخسم و دیدنح دها وخ دوش بوج تدردرس هک دنبهب تیوزاب هب ار اعد نیا هک

 یلو « درادن ناشیا دردرس اب یاهطبار چیه اعد هک دنادیم یبوخب اریز درک دهاوخ
 نیقلت و دوش هداد تیصاصنیب و دیفس صرف دنچ ؛ هدرک لیصحت صخش نامهب گا ۱
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 داددها وخ نیکست ارامش دردرس ًاروف ؛تسا یبوح دردرس نکسم یهرق نیا هک دوش
 هن دشاب (۱) لانشکنف و یبصع یو دردرس هکنیارب طورشم « دشاب رثّوم تسا نکمم

 نازيم زینینا ور نارامیبزایحنرب هک درک شوما رف دیابننمضرد (۲)ككيناگ راو یوضع

 ینابصعو كيرتسيهناراميب هلمجزا :دوشیم دایز یناور یرامیب تلعب ناشی ریذپ نیقلت
 اب و یشک مدآ ای یشک دوخب تسد هجیتنرد «دنشاب ریذپنیقلت دایز یلیخ تسا نکمم
 یلیشكيرتسه نارامیب مامت هکلب ا رثک الیلد نیمهب .دننزب رگید یاهیراکهبت هب تسد

 مزیتونییه «گ رزب ناکشزپناور زایکی وک راش لیلدنیمههب . دنوشیم مزیتونپیه دوز
 .تسنادیم یرتسیه یعون ار

 . تسا توافتم دا رفا ندش شوهیب ذادعتسا
 یارب صاخشا دادعتسا ابآ هک دینک لا وئس یشوهیب صصختم رتک دره زا امش

 همه دادعتسا هک داد دها وح خساپ امشب ؟ ريح اب تسا هزادنا كيب همه ندش شوهیب

 دنتسهصاخشا یخرب ,تساتوافتم هکلب تسین هزادنا كيب یشوهیب یارب صاخشا

 یحخرب و«دن وشیم شوهبب تسیب ددع ات شرامش اب و یشوهیب یوراد یمک رادقماب هک

 دن وشیمن شوهیب مه ددع اههد شرامش و لوتاتتپاه یسیس قیرزت اب رگید صاخشا

 .دن وشیم شوهبب ريد و تخس یلیخ ای و
 یرگدد و دوز یلیخ یکی «دنکیم قرف صاخشا رد مه ندش شوهیب دادعتسا

 صاخشا یبصع و یمسج نامتخاس زرطب یگتسب نیا و دوشیم شوهبب رید یلیخ
 دادعتسا تسا توافتم صاخشا رد یشوهیب دادعتسا هک روطنامه نیاربانب . دراد
 «تسا تواعتم صاخشا زد مه ندش مزیت ونییه دا دعتسا یل وا قی رطب و یریذبنیقلت

 مزیتونپیه هک دشکب لوط اههتفهو اهزور دیاش «ربد یلیخ یضعب و دوز یلیحن یحرب
 . دن وش

 :هک میریگیم هجیتن تحب نیا زا سپ

 .هدش نیقلث راکفا لوبق تیلب اقزا تسا تدابع ی رب, ذب, نیقلت

 .تسا توافتم دا رفا رد و تسی تحناونکب همهرد یریذب نیقلت تیلباق -۱

 يمسجنامتعناسهن ؛دراد یبصع ویزخمنامتحخاسب یگتسب یری ذپ نیقلت تیلب اق تا

 ,صاخشا یندب یوریت و

ı— Functional ۲-- Organic 



 یا شو

 و مهف و كرد نازيم و تالیصحت نازيم هب تبسن نیقلت ندرب راکب عون ۲

 و قطنم یورین اب درف رد یریذپنیقلت اریز .دشاب هتشاد قرف دیاب صاخشا طابنتسا

 .دراد میفتسم ةطبار درف لیخت و فطاوع یوریناب یلو سوکعم هطبار وا لالدتما
 نایم نآ رد یریذپ نیقلت دادعتسا و رتمک عمج نایمرد درف یرکف لالقتسا ۴

 نیاب دنراد یریدبنیفلت رد یتوافتم تارثا اهدادیور و تالمج و لماوع -م

 رأت تحت یصوصخب لماع ای دادی ور ای هلمج ؛لباقمرد یدرف تسا نکمم هک ینعم

 ریثت تحت هجوچیهب لماعای هلمج نامه لباقمرد رگید درف یلو ,دریگ رارف نیقلت و

 یجراع لماعنآ اب درف ینورد طباور یگنوگچ هب یگتسب نیاو دریگن رارق نیقلت اب

 ,دراد

 هدننک نیقلت و ؟دنکیم نیقلت یسک هچ هکنیا ع وضوم -هدننک نیقلت تیصخش
 یاوشیپ رلتیه ار یترابع رکا اربز . تسا مهم رایسب « دراد یتیصخش و ماقم هچ

 دیوگب ناملآ نازابرسزا یکی ارترابع نامه هکنآ ات « دپ وّکب ناملآ تلم گرزب

 .دراد راسب توافت

 نکممتسا رث وم یرامیب هجلاعمیا رب وراد نالف هک دی وگب یزومآ شنادرُ ااب

 ریثأت ًاعطق «دنکزز بوجت صصختم كشزپ ار وراد نامهرگا یل و ؛دوشن یهجوت تسا

 لالدتسا هدن وش نیقلت ای هدنونش رصوصخنیارد هک تفگناوتیم هتبلا .دراد یرتشیب .

 تاعالطا و هبرجت زا رتشیب كشزپ صصخت و هبرجت هک دنادیمو «دنکیم رکف «دنکیم

 ۱ ۱ .تسا زومآ شناد كب

 زا رفن ود دراذگیم هدنونش یور یرثا هچ هدننک نیقلت تیصخش هکنپا هرابرد

 ماجنا ار لیذ شیامزآ ود (۲)«شآ ۔ لا سا»و (۱)«ژرول» یاهمان هب ناسانشناور

 :دوشیم نایب اجنیارد هک دنداد

 دوهمجسیئر نیموس «نسرفجساموت» هتفگنیا ناگدنوششیامز آه ب هژرول» .
 تساوخ ناگدنونش شیامزآ زاو درکه ضرع ارتارک ومد بزح ناسسومزاو اکیرمآ

 .دوب نیا ترابع نآ و ء دنتسه قفاوم نسرفج ساموت هدیقع اب دح هچ ان هک دنیوگب

 یئ اوت دومجم یا هتشون سقنب نیقلت باتک زا

Asch1— 8 ۲- درب  
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 ناف وطهک یاهزادناهب اریز دن زبنایصعهب تسدیهاگهاگ رشب تسبوحنم رظنب»
 شیامزآ .«تسا یرورض تسایس ملاعرد مه نایصعو نایغط تسامزال تعیبط ملاعرد
 .دنتشاد تسود ار نسرفج ساموت اریز «دندوب قفاوم نآ اب ًارثکا ناگدن وش

 توافت نیا اب دش هداد ناگدنوششیامزآ نامهب هدشدای ةلمج نامه دعب یدنچ

 رثکا . تسا هیسور گرزب ییالقنا نینل یاههتفگ زا ترابع نیا هک دیدرگ هفاضا هک
 ۱ .دندرک تفلاخم نآ اب ناگدنوش شیامزآ

 تسندا رفاهکیناساسحااب دارفاتفلاخمو تقفا ومنازیم هک تفرگ هجیتن«ژرول»

 -نیفلت رظن رد هدننک نیقلت تیصخشرگید ترابعب .دراد یگتسب دنرادنینل و نسرفجهب
 .تسا روم هدن وش

 رییغتیمک اب ار شیامزآ نیمه «شآ - لا - سا»س«شآ-لا-سا»شپ ام ذآ
 شیامزآ زا و درک لقن نینل لوف زا هبترمکی ارترابع نامه هک لکش نیدب «داد ماجنا
 ,دننک ریسفت دوخ هقیلس هب ار ترابع ینعم هک تسا وه ناگ دن وش

 روظنم»:درک ریسفت روطنیا ار نسرفج ساموت ٌةتفگ ناگدنوش شیامزآ زا یکی
 هدرک نامگ هک رگید یکی .«تسایسایس قوقح زا هدافتسا و یرادیب «نایغطزآ نسرفج

 دیاش و هیسور بالقنا دهاوخیم نینل» :دوب هتشون تسا نینل ترابع نیا هدنیوگ دوب
 .«درادربرد ینساحم بالقنا هک دیوگب و دنک هیجوت ار اهبالقنا همه

 رۇم ترابع ریسفت رد هدننک نیقت تیصخش هک تفرگ هجیتن «شآ بلا-سا»
 !رترابع یک اردا نومضم مان رییغت نیا ؛دنکیم رییغت ترابع ةدنی و مان یتفو ؛تسا

 ناگدنسب ون و نادنم رنه ترهشزا نادایش هدافتسا

 «نادنمرنهتیفورعمو ترهشزا ناهج یاهروشک همهرد نارادربهالک و نادایش
 بیت رت نیاب دننزیم گر زبیاهیرادربهالکب تسدودننکیم هدافتساناگ دنسب ونو ناشاقن
 و دنراذگیم ولبات یاپ رد ار یفورعم یشاقن یاضما و دنزاسیم یشاقن یاهولیات هک
 .دنش ورفیم نا ریخیب هب یتفگنه تسق اب

 .دشخبیم اردوح رثا و دوشیم رهاظ یفلتخم یاهلکشب هدننک نیقلت ترصخش
 نا ونع تحت « هرپود » مانب سیراپ فورعم ناکشزپ زا یکی هلیسوب هک ریز هثداحرد

 .تساهدنوشنیقلت طبا ور و تیصخش هب طوبرم «هدش نایب «نیقلت هلیسوب یشک مدآ»
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 دشکبم ادد وخ نز نیقلن رلادد هک یدرم

 ریذپنیقلترایس و رثأتلا دی دشیدرم :دسیونیمیوسنا رففورعم ککشزپ«هرپ ود»
 رد دوب هدیسر یدیمون و جنر هجرد اهتنم هب و هداتفا یرامیب رتسیرد شرسمه «دوب

 .«نک مامت .نک مصالعو :دیوگیمو هدیشک هنیسزا یشا رخ رگج لان راضتحا قیاقد
 و رثأت تلاح كي رد و هدیشک ار دوخ رولوور ًاروف ریذپنیقلت هراچیب رهوش

 یلو « دشکیم اروا و هدرک كيلش دوعن نز زغم هب هلولگ دنچ یریذسپان تمواقم ملأت

 یتخبدبقمحا بجع» دیوگیمو دشکیمدایرف هدش نامیشپ دوح یناهگ ان ةدرک زا ًاروف
 ۱ .4مدوب

 رهوش رد هک دوب نز نیفلت راکنا لباقریغ هجي لمع نیا » : دسب ونیم «هربود»

 « .تسا هدیدرگیو كاله بجوم و هدرک رثا دوح رثأتلادیدش

 .دكنکیم دابز اد یرب دب نیقلت تسم و قشع

 ربا رب رد دا رفا «دشهدهاشم «شآ -لا-سا» و هژرول» شیامزآ رد هکیروطب

 رثکا لومرفو نوناق نیمه قبط «دننکیم در ای لوبق ار ینیفلت «هدننکن یفلت تیصخش
 یل و دن ربذپیم تل وهس هب ارد وح قوشعم و قاشع و یمیمص ناتسود تانیقلت مدرم

 اهنآ زا یللعب انب هک! ریناسک ای و نانمشد یقطنم یاهلالدتسا و نانخس تسا نکمم

 .ك رب دین دب ایمن ناششوخ

 دوعتاب ارهمه نا وتیم «قطنمو لالدتسا اب هک مدرکیمروصت لاسیاهلاس هدن راکت

 اهلاس یل و دربذیف ار یقطنم و لالدتسا هک تسا یسک هچ متفگیم دواب درک هارمه

 نارگیدب ار دوخ هدیقع میناوتیمن لالدتسا اب هشیمه هک مدش هجوتم ات دیشک لوط

 .میزاس قفاوم دوعخاب و هارمه ار نارگید «لالدتسا اب ایو «مینالوبقب

 هدیقعفلاخم هک یسک هب ار یلمع و یقطنم هیضق اب «هلئسم دیها وخیم رگا امش
 صخشنآ اب زور نیدنچ هک دینک ح رط دیابروطنیا اردو راک هشقن دینال وبقب تسا امش

 «دینک یثاریذپ دینادیم هک یوحنرهب و دینک توعد ناشیازا ماشای راهان.دیوش تسود
 زا دراد تسود ار شزرو رگا الثم  تسوا لیم قباطم هک دینک تبحص ییلاطمزا و

 وااب صقرزا دراد تسود ار صقر رگا و رامقزا دراد تسود ار رامق رگا و شذدد

 هاگنآ «تسا یمیمص امشب ثبسن ,دیدرکس اسحا هک ز ور دنچ زا سپ و دینک تیحص

 ؛یعامتجا هدیقع كي تسا نکمم هدیقع نیا . دینک نیقلت ناشیاب اروح هدیقع و رظن
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 "روع ناتمشو هيلع ار صخش نیا دیهاوخب تسا نکمم اب و دشاب یداصتقا ای یسایس

 .دینک ك يرحت
 نادنمراک زا رفن دنچ متساوخیم نم هک «درکیم فیرعت رفعج- رفعج ناتساد

 تیمیمصرتشپ نادنمراکنآ اب زوردنج ءادتبا ؛منک كيرحت هرادا سیئر هيلع ار هرادا

 ؛ شکتمحز ینادنمراکامش متفگیم اهنآب «مدرکیم فیرعت اهنآ نساحمزا «مداد ناشن

 رف دنچ نیا هبترم ود یکی « دیتسه نابیتشپ و یمیمص یتسود رد و تسرد و تسار

 مدومنتوعدامنیس هب اراهنآ مههبترم دنچ «مدزک توعد لزنمب ماشو راهان ار دنمراک

 .دندش نم یمیمص ناتسود زا هکنیا ات

 تبحص هقیقد دنچ و متفرگیم سامت یئاهنتهب اهنآ كيكي اب تصرفرس سپس

ک متفگیم هاگنآ و مدناشکیم صاخشا یتسرد و یتسارب ار تیمیمص دعب و مدرکیم
 ه

مه تسا یفیثک و لذر رایسب مدآ نیا هک هتفگ هرادا ریدم مدختسم
 مه و دریگیم هوشر 

 .دراد رظن سیوننیشام نارتخدب

 مک مک و مدرک كيرحت هرادا سیئر هیلعرب ار رفن دنچ نیا ءادتبا هلیس ونیدب

 .دیدرگتمسق نآ سیئر ضی وعت هب رجنم هرحالاب و درک ادیپ ع ویش ع وضوم

 رد تسبرد «هتسب شوگ و مشچ «قاشع یخرب -قوشعم دوتسدب ردام نتشک

 تیحمهراب ردازریمج ریاهک ار یمیدقناتسادنيا دیاش «دنرریگیم را رق قوشعم نیقلتر ابتحنا

 قوشعمیزور هک تسا لکشنیدب نآ ةصالح دیشابهدنا رحل مهامش «هدروآ رد مظنب روام

ع «یروایب نم یارب ار تردام رگج و بلق دیاب وت هک دیوگیم دوخ قشاع هب
 رسیشا

 «دروًایمقوشعم یارب ارردام رگج و بلق و دفاکشیم ار شاهنیسو دربیم !ردوخ ردام

 ادص دوب قشاع رسپ تسد رد هک ردام رگج زا و دروخیم ثگنسب قشاع یاپ هار رد

 .تگنسب دروخمرسپیاپ !هآ دیوگیم و دزیخیمرب

 « دندرک رارف هناخزا مهاب یرسپ و رتخد هک دینکي هعلاطم دایز اههمانزور رد

دنکیم روکار لالدتسا و قطنم و لقع و مشچ رتمامت هچره تردق اب قشع
 هکیئاجات .

 نیفلتهب و دنکیمشومارف ار رداموردپ هداوئاعت مرگ یاهشزاون دیاشو اهتبحمهقوشعم

 ۱ .دراذگیم رارفب اپ هناخزا شاع

 : نیقلت هک رزب نوناق تا

 دئاس ريم هجرد العاهب (دیرب ذب نیقلت نا زیم «تسحمو قشع
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 اهن اب ایو دنلئاق یتیصخشو شزرا روزیت ونییه یارب هکیئاههژوس لبلد نیمهب

 تحتدوزیلیخ و دن وشیم مزیت ونپیهرتدوز یلیخدنراد تسود اراهنآ ایو دنراد نامیا

 .دن وشیم هجلاعم دوز یلیخ و دن ریگیمرا رق هدننک مزیت ونپیه تانیقلت ریثأت

 ؛سابل عضو :ع وبطم هرهچ ,هفایق تسارثم یربذپنیفلترد هکیرگید لماوع

 .دشابیم طیحم و قاطا تیعضو تاملک ندربراکب باختنا ؛ادصكگنهآ

 یرپیفم ریمضرد یشوگشیپ د نیا هدم نی اف نیقلتهطبار
 : كسل وتیمد وخ یاههرامشزا یکب رد ز و رنزهلجم ص وصحن نیا رد ,دراددوج و ذاهج للم زا

 ءب رادهدیفعی وگشیپهب اهشابورادص رد۷۹ واه اکیرمآ دصرد ۸۷ و اه ایس آ دص ردو ٍ

 سشاهچلاعم دشابدنمهدیقعم زی ونییه و یرگ وداجهب رامیبرک اهدبوگیمزریامرتک د

 هدننک هعجا رمرگا هک « تفگ دیاب مه یئوگ شیپ و ینیبلاف صوصحخرد « تسا ناسآ

 و دنمشناد درم رگا مه نیبلاف و وگشیپ صخش و دشاب لیمو دمع اعقاو نیبلاف هب

 روم یلیح دنا وتیم نیعجا رم هیحور دوبهبرد دشاب سانشناور مه یمک و هعلاطم لها ۱

 دص رددص یملع هشب ر شنانخس هک دنادیم یعقاو یوگشیپ و نیبلاف كب | رب ز «دشاب

 رداب و هدننک هعجارم یرهاظ عضوب هج وتاب و تراهم اب دناوتیم یل و «درادن یتسرد

 .دیامنب یدیفمو رثّوم نیقلت «لاوحا و ع اضوا نتفرگر ظن

 راچد اریناوج مناحخ روطچ یفنم نیقلت كی هک دیئامرفیم هظحالمری ز هثداحرد
 :دیامنیم مسآ یرامیب

 :دسب ونیم «مزیت ونپیهلاکیدم» هلجمرد دوحخ تالاقمزا یکیرد «تلپناو» رتک د

 زد ؛د رسم جنر ًادردش یگلاس ۱۸ نسرا «سفن تکنو یرامیب زا هلاسیس «فلار وناب

 ,دش فشک شیرامیب تلع مزیت ونییه باوخ
 رد «دنوشیم توعد ینامهم كيب اقفرزا یاهدعاب یگلاس۱۷ نس رد متاح نبا

 نانامهیم تشونرس هرابرد ‹ تشاد یریگلاف رد یصصخت هک ناثامهیم زا یکی اجنآ

 هفایقكياب ریگلاف صخشنیا دسریم «فلا» مناخب تب ون هکیعق وم «درکیم یئ وگ شیپ
 هرابردیئوگشیپ زا یلیلد چیه نودب زومرم یهاگناب و ناب وگشیپ صاخ تایصوصحو

 «تشادنیلیلد چیه یئ وگشیپ زا یراددوح .دیامنیم یرادد وخ هلاس ۷ مناخرتخدنیا

 رتدوزهدنامیفاب و مناخنیا هک هدوب نیا شروظنم دیاشو هدوب هدش هتسح ریگلاف دیاش

 .دنبامن تمحازم عقد
 ےس

i 
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 هداح ًامتح هک دننکیم لابحخ دننکیم یطلغ روصت شباتفر و « فلا » هزیشود

 تسا هتساوخن و تسا هتفرگن ار وا لاف ریگلاف نبا هک هدوب شیپ رد یدب و را وگان

 دهدب واهب ار یراوگ ان ربخ
 یرامیب راچد هک شما وقا زا یکباب «فلا» هزیشودو درنگیم نایرجنیازا یتدم

 رد سفن گنت هک د شیدنایم دوح اب « فلا » مناخ .دیامنیم یگدنز هدوب سفت گنت
 و تسا یگداوناخ یتخبدب كب نیا هک د ریگیم هجیتن و ؛تسا یئرا ناشبا هدا ونا

 ,تسا هتفرگن اروا لاف لبلد نیمهب و هدش نایرج نیا هجوتم وگشیپ هک دنکیم روصت

 زا و هدوشیمرتشیب «فلا» مناخ بارطضا و ینارگل زورب زور دعبب زورنآ زا
 یتقو .تسا هدش سفن گگنت راچد هک دنکیم ساسحا هکنیا ات « دس رتیم سفن گنت

 بجوم رتشیب سرت و دوشیمرتشیب شسرت « هدش سفن كگنت راچد هک دنکیم هدهاشم
 ناکشزپح الطصاهب ابیناطیشلسلست و رود كی هجیتن رد دوشیم رتشیب سفن نت یرامیب

 .دب ًایمدوجوببویعم هرثاو

 یس نس رد سفن گنت زا یرامیب و تفشم و جنر لاس ۱۳ زا سپ هرخالاسب

 .دوشیم هجلاعمم زيت ونپیه هلیس و یگلاس

 :دوشیم هتفرگ ریز جیاتن دادیور نیا زا
 چیهریگلاف نآ اریز ,دشاب یفرحو یهافش نیقلت هک ت سین مزال یماگآ -الوا

 هثداح المع ریگلاف عقاو رد . دش يهاوخ مسآ هب التبم امش الثم هک دوب هدزن یفرح

 ندرک یئوکشیپو ندز فرح زا طقفو دوب هدرواین ناب رب «فلا» مناخ هراپرد ار یدب

 دن وب هتف رک هجيتن میفتسمریغ و دوخبدوخ شناتسود و مناخ نآ .دوب هدرک یرادد وه

 .تسا شیپرد یراوگ ان هثداح هک

 شما وفا زا یکی ندیداب هکیوحنب «دوب ریذپنیقلت» هداعلاقوف مناخ نآ اینا

 دنونشیمو دننیب یم هکنیا ضحمب صاخشا یعرب دننامو «دوب هدش سفن گنتەب التم

 .دن وشیم دردرس راچد مه اهنآ ًاروف .دنکیم تیاکش دردرسزا یصخش هک

 .دن راداهریگلاف هب صاخشا یخرب هک یهاگآ دوخان و ینطاب هدیقع تلعب ًاثلاث
 یریگلاف هک مینیبیم بیترتنیدب و دنریگیمرارق اهریگلاف تانیقلت ریثأت تحت تخس
 ۱ .دراد رثژم و دایز هطبار هچ نیفلت اب
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 مزیت ونپیهلاحرد نیقلت - موسثحبم
 شتآ رگ ا الت « دسریم هجرد یهتنمهب هدش مزیت ونپیه صخشرد یربذپ نیقلت

 ار وت تسد راگیس شنآ هک مینک نیقلت واب و مینابسچب یصخش تسدب ار یراگیب

 صخشنیمهرگا یل و «دزوسیم هدنوش نیقلت تسدو هدرکنرثا نیقلت نیا « دنازوسیمن

 شتسد تشپ هب ار راگیس شتآ یعونصم باوحخ لاحردو مینک مزیت ونپیه تسخن ار

 ادزوسیمننم تسدریخهن دیوگیم ؟دزوسیم تتسد اب آهک مینک نیقلت واب و مینابسچب
 فان

1 . 
 و

 ی
  ۵ fو ۳ 8 5
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 اب زا کل و ادب

LEPال 8 سیا هو  
 . SS" چ

  REلو 9 0 8 0

e ê 4 ےک ا 

 [a ناسا و و

 هدش مزیت ونییه تسد یور راگیس شا ۲ -۴۷لکش

 دینکیم هدهاشم ريوصت نیازد ماهدرکش یامزآ هبترم نیدنچنم ار نیقلت نیا

 دنکیمنشزوس ساسحا هژوس یل و هدش هدنابسچ هژوس تسد تشپهب راگیس شتآ هک

 . دوشیمن درد ساسحا یلو « دزوسیم تسد تسوپ هچرک

 بو رشم یاجب دوشبآ ناویل
 لاحرد هژوس تسدب رگا : دیوگیم یوسنارف روهشم سانشناور «اوک اژلپ»

 ‹ تسا بورشم سالی نیا هک دوش نیقلت و دوش هداد كامن بآ ناویل كي مزیتونپیه

 .یدامعمظاک همجرت «وکاژلپ هتشون «سفنب دامتعا -۱
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 مزیتونپیه لاح نامهرد رگاو دروخیم بورشم یاجب ارروش رایسب كمن بآ « هژوس

 !مدیشوت بورشم هک ت فک دهاوخ ؟یدیشون هج هک دوش لا وئس هژوسزا

8 

 س

۶ 9 Sy کی 

 اق

 دشکیمرس خوب 3 اریلاخ نا وی 3و د۴۸ لکش

 دوشنیقلت و دوش هداد هژوسهببارش یاجب كمن بآ رگید ناویل كيرگا لاح
 هژوس ردالماک یتسم تالاح « دش یهاوخ تسم بورشم نا ویل كينیا ندروحخابوت هک

 . دش دها وح هدید

 بآ اب طقف تاقوارثک | هتبلا ماهدرک شیامزآ هبترم اهدصهدن راگن ار الابنیقلت

 ناویل طقف یهاگ و دروخیم بورشم هک ماهدومن نیقلتو ماهداد هژوسهب ار بآ ینعی

 هژوس و « تسا غ ود اي تبرش ناویل نیا هک ماهتفگ و ماهداد هژوس تسدب ار یلاح

 . تساغ ود اي تبرش ناویلرد هک هدرک زوصتو هدیشک رس ار یلاحناویل
 نآ رد هکنیاروصتب ار یلاخ ناویل هژوس هک دیئامرفیم هدهاشم ۴۸ریوصت رد
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 رددصمزیتوئپیه لاحرد هژوس یریذپ نیقلت دش هتفَک هک ر وطب . . دشکیمرس تسا غ وډ

 تانیقلتدرک دها وخ لوبق ميئامنب هژوسهب ار ینیقلتره تفگ نا وتیم ینعی « دوشیم دص
 هدنراکن هلیسوب تسا ناهج مزیت وئپیه نادنمشناد مامت هکلب ًارثکا لوبقدروم هک ریز

 هداد حیشوس ۴ حی رشت لصعم روطب كبره مزیت ونپیهنف ثحبم ردو هدش شیامزآ

 .دش دها وحن

 [ هاتسا ینیریش تالکش هک درک نیقلت و داد هژوسب ناوتیم ار یخلت ماداب -۱

 تسا بابک ولج ندر و لوغشم و هنسرگ هک درک نیقلت ناوتیم هژوس هب -۲

 تک رحدرادتسدرد لاگنچ و قشاف هک یتلاحلثم ار دوخیاهتسد تلاحنیارد هژوسو

 لوغشم دراد ناهد رد اذغ هکنبا لثمو دنکیمزاب اذغ ندروح یارب ار شناهدو هداد

 . دوشیم هددیوج

 . زاب یاهمشچاب هک د ومت نیقلت و دنک زاب ار شیاهمشچ تفگ هژوسهب ناوتیم ۳

 . دونشیمن ششوگ هک درک نیقلت هژوسهب نا وتیم -۴
 ماکنه نیا ردو تسا هدش سورعامپ هب رک هک دومن نیقلن نآوتیم هژوسهب -۵

 . درک دهاوخدیلقت ار سورخ ای هب رگ یادص
 نیقلتنا وتیمای و دزرلیم امرسزا و تساناتسمز هک درک نیقلت ناوتیم هژوسهب ۶

 . تسا هدرک قرع امرگ زا و تسا ناتسبات هک د رک

 لماک روطب مزیت ونپیه لصفرد تانیقلت رگیدیرایسب هفاضاب الابةدش داب تانیقلت

 . دش دها وخ نایب و حیرشت لصفمو

 ؟دومن م ریت ونپیه نا وتيم نیل هلیسوباب ۲ مک
 الاح «دیدربیپ نیقلت تیمهاهب و ؛ دیتسناد ار نیبلت ینعم یب وخب لاحبات امش

 ؟ درک مزیت ونپیه ار صاخشا ناوتیم نیفلت كمکب اهنت ایآ هک میریگب هجیتن میهاوخیم
 و «نوستیلا» نیقلت نیقفا وم هلمج زا دراد ینیفلاخم و نیقفاوم زین مزیت ونبیهرد نیقلت

 .دومن مزیت ونپیهنا وتیمنیقلت ثمکب«دن دقتعم هک دنتسه«میاهن رب» و« وک راش»و«دیرب زیمج)

 «تسایرث م رایسب و هدنزرا هلیسو نیفلت هکنآ اب دنیوگیم نیفلت نیفلاخم اما
 مزیت ونپیه رد نیفلت رثا هلمج زا .تسا مود هجرد تیمهآ یاراد دراوم یحخربرد یلو

 یزامب ار یساساو یلصا شقن مزیت ونپیه رد هچنآ « دراد رارق تیمها مود هجرد رد
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 همادا رکف زک رمت نیا و دوش زک ر متم شرکف هژوس رگا « تسا رکف زک رمت دنکیم

 .دنیوگ مزیت ونپیهاب هسلخای هبذج ارنآ هک « دهدیم تسد هژوسهب یصاخ تلاح « دباپ
 ۽ تلاح نآ رد هک ت سا یرکف ءالح هیبش یتلاح مزیت ونپیه تسین باوح مزیت ونپیهو

 نا وتيم اب + یتسه باوح وت هک دومن نیقلت نا وتيم هک وشیمیربذپنیقلت هدامآ هژوس

 .نآ ریاظن وینکیم درد ساسحا ؛یدنخیم «ینکیم هیرگ وت هک درک نیقلت هژ وسهب

 .دوشیم لمع هنحصدراو زکر متداجیا زادعب مزیت ونپیهرد نیفلت سپ

 یئالال لثم . درک باوخ ار یصخش ناوتب نیقلت هلیس وب هک مینک ضرف دن اینا
 میاهتسناوت نیقلت هلیسوب ام تروصنیا رد . دنکی« باوح ار هچب نآ هلیسوب ردام هک
 رگا اریز « تسا باوخ زاریغ مزیتونپیهو مزیت ونپیههن مینک باوخ طقف ار یصخش
 باوخ زا مینک ادصورس رگاو « درپیم با وخزا مینزب ينزوس هدش باوخ صخشهب

 و مینک هرا ار هژوس یاپ ای تسد رگا قیمع مزیت ونپیه لاحرد هکیلاحرد دوشیم رادیب
 . دمآ دهاوخن نورب زونپیه لاح زا میناژوسب

 عمج شساوح رگید ترابعب هدشن زک رمتم شرکف هژوس هکیمادام ات - ًاثلاث
 نیرتکج وک تانیقلت و تسا رگید یاج شساوح اریز ؛ تسین رگ راک وارد نیقلت هدشن

 . درک دنهاوخن یرثا
 زک رمت زا ترابع هک لماوع ریاسبو مینادب نیفلت اهنت ار مزیت ونپیه رگا - ًاعبار

 مینکن هجوت هژوس تالضع ندوب لای سکلر داجیا « رکف زک رمت داجیا نفو رکف
 . دش میهآوخن ندرک مزیت ونپیههب قفوم

 میتسناوت یتقومینادب ارهژو ندرک سکلر زار دیاب البقرکفزک رمت داجیایارب
 زک رمتهاگنآ «دنک لش ار دوخ تالضعینعپ دنک سکل ر | ردوح هک ميهدبداي هژوسهب

 .دوشيم لمع هنحص دراو نیقلت هرکف زکر مت زاسپ « دش دهاوخ داجیا رکف
 یرادیبرد هک تسا لیلد نیمهب . دنکیم دایز ار یریذپ نیقلت رکف زک رمت سپ

 لمحتارراگیس شتآ شزوساب « دنکب یگنشت ساسحا هک درک نیقلت هژوسهب ناونیمن

 ساسحادرک نیقلت هژوسهب ناوتیبن یهاگ آ د وح لاحرد یحارج لمع ماگنهاپ . دنامن

 -نیفلت و رک رمتم هژوس رکف تلاحنآ رد هک تسا یتلاح مزیتونپیه سپ « دنکن درد

 . دوشیم دايز یریدپ

 یارب اریز  تسا تیمها موس ٌةلحرم رد مزیتونپیه رد نیقلت باسح نیااسب
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 . هدامآ دش نسکلر هژوس یتقو مود « مینک سکلرار هژوس دیاب لوا « ندرک مزیت ونه

 قباطم یفلتخم تانیقلت زک رمت داجیا زا سپ موس . دوش زک رمتم شرکف هک دوشم
 . دیاملمعب هژوس زاین

 تسناوتیم تلوهسب سک ره ‹ دوب اسهنت نیقلت طقف مزیتوتپیه رگا - ًاسماح
 هب و دیناشنب یلدنص یور ار رفنکی امش رگا هکیلاحرد ء دیامن مزیت ونپیه ار صاخشا

  مزیتونپیهناکما « تفر یهاوخباوخب نونکا مهوتایو یتسه باوخوت هک دی وگبوا

 یاهنفوتوف هوالعب .دشاب زک رمتم شرکف ًایناث ,سکلر الوا هکنیا رگم « درادن نذش
 . تفرگارف ار همه یتسیاب هک دراد یرگید رایس

 تسیتونپیهو كشزپناورنیرتک رزب «لوما ربو:نیقلف هراب رد«لوما رب »هدیقع
 تلاحب طوبرم یاههدیدپ نایب یارب دوخ یدوخب دنا وتیمننیقلت هک تسا دقتعمرصاعم
 زالبق یرگید لما وع نیقلترب هوالع هک د رادیم راهظا دنمشنادنیا .دشابیفاکز یتونییه

 مزیت ونپیهصخش هيل وا لیامت و تیاضر : زا تسترابع لماوع نآ زا یکی «دنرثوم نآ

 هژوس تباضر « تسا طرش هدن وش مزیتوتبیه تیاضر یمادقاره زا لبق اریز هدنوش

 ‹ دشابن هدامآ و یضار هژوس ات اریز « تسا مزیتوئپیه هب ع ورش یساسا طرش نیلوا

 . درادن ناکما مزیت وتپیه

 مزیت ونپیهرد نیقلت هک تسادقتعمزینرصاعم روزی ونپیهنیرتگ رزب «زریامرتک د»
 . دنک فبرعت ار مزیت ونپیه دنا وتیمن نیقلت و « تسین یفاک

 . رب ومیئاهنتهب لماع كب «ندرک مزیت ونپیهیا رب هاگچیههکتسنیا هدنراگن هدیفع

 دوخ نیقلت هک « دنوشیم مزیتونپیه بجومو دنوشیم عمج لماع نیدنچ هکلب , تسین
 رد و هداد حیضوت دعب ثحابمو لوصف رد ار لماوع رياس . تسا لماوع نآ زا یکی

 .دش دهاوخ نشور امش یارب یعطق هجیتن نایاب

 ناوتیمندشابن ریذپنیقلت هژوسرگا هک هدش تباث هدنراگنیارب هبرجتهب هوالعب

 ینمی«دیامنب رکف زک رمت نیرمت هژوس زورنیدنچ دیاب تسخن ؛ درک مزیتونپیه اد وا
 هفاضا مهار «لومارب» ةدیقعرگالاحو دوش مزیتونپیهآدعبات دنک هاگن هایسطقن كيە

 .دریگیم رارق تیمها مراهچ هجرد رد مزیتونپیه رد نیقلت شقن مینک

 هژوس رد رکف زکر مت داجیا -۳ هژوس ندرک سکلر -۲ هژوس تیاضر -۱

 , ۰ نیقلتهب ع ورش -۲



۳۷۸ 

 یاهدع یلو « مید رک نایب مزیت ونپیهرد ار نیفلت یشقن نا رادفرط دیاقع اجنیاات

 هک روطنامه دنیوکیمو «دننادیم مزیتونپیه تلع ار «یطرش ساکعنا» هک « دنتسهرگبد

 یاذغ یوب ندینشابهک روطنامهو «دتفایم بآ نامناهدشرتهج وگ هملک ندینش ضحمب

 «با وخ»هملک ندینشاب صخش زین هن وگنامه «دوشیم حشرتنامناهدوهدعمقا زبهزمشوخ

 «یطرش بات زاب» شقنو حیرشت و فیرعتب موسشخب رد امو ؛ دوریم باوخب مک مک
 .میزادربیم مزیت ونییهرد

 -هیهت و ناگ دنسب ون یارب یدیدج شخب ماهلاعبنم تیم ی رش باز ثحیم

 دشاب یسراف یاهملیف ناگ دننک

 لوا شخب هصالخ
 .دن د رک ضب, رم نیقلث هلیس وب ار هد یالم «بتکم ناد راش ٩-

 درک هجلاعم ار دوخ تسود یصع یدامبپ هداس بآ اب صخش نی( ۴

 یکشزب ودومن ادادم ار ب رعذ رم تالضصع یتفس اعدب 1اب یوسنارف دنمشنادو

 یضوع اد تشنکاهنشآ صخشد درکیم قیدزت رطقمبآ نیفرم یاجب رگیرد
 . دش عفر ششطع و دیشون بآ یاجی

 ناویل و تب رش یاجب ار خلت یاهو راد نآ وتیم مزیت ونپیه تامکب ۴
 . دناروخ و ربا وخ هب بو رشم یاجب ار روش بآ

 نب رتهپ هب نیقلن زا دنتسناوتیم یک رب ژاب ناهجناهدن ام رفو نا رهز ۴
 . دننک هدافتسا یلئش

 تحمو قشع « رد رادهگ رب نیقلت یا رب یفلتخم دادعتسا صاخشا مه
 . دنکیم داب زار یری ذب نیقلت نازيم

 . دزاد كب دزن رایسب هطباد نیقلت اب یلوکشیب و لاف ۶

 یربذپ نیقلت ناوتیم رکف زک رمت داجیا اب ؛یطیارش ندوب عمجاب -۷
 . دس ريم العا هجرذ هب یرب ذد نییقلت زونپیه لاحرذو « درک داب زار



 مود سجد

 مزیت ونپیه رد «یط رش بات زاب» ناو ریپ هدیقع

 ؟داد داي صقر ېساو رتشهب «یطرش بات زاید نون اق كامک هب ناوتیمروطچ +

 شلیلد . دن وشیم یتحارا و دردرس راچد سالکب دورو ضحمب نیملعمزا یخرب +
 . تسا هدمآ رد یطرش لماع لکشب سالک هکتسنیا

 یلاحشوخ ناوتیم نآ كمکب اريز تسا هداراو لقعزا رتالاب یطرش بات زابنون اق ب
 .دومن دنمقالع یراک رههب و دادشزومآ ندزفرح و تحیصن نو دبا رناکدوک و دومن داجی(یمئاد

 .دیسر نا ربا یهاشدابهب یطرش باتزاب نوناق تامکەب لوا روپاش 4+

 قشاعارهلاس ۱۵ رتخد یطرش باتزاب نوناق كمکب تروصتشذ هلاس ۹# درم نیا هج
 ۱ . دومن دوخ

 دوجوب اد دارفانیرت وجگنج اهتلم نیرت وسرت زا ناوتیم یطرش بات زاب نوناقاب +:
 . تسا هدادا 9 لقعزا رتالاب یطرش باتزاب نوناق ارب .دروآ

 دیناوتیم مهامشو « تسایط رش بات زابنون اق قوشعملد نددوآتسدب کر رب زار +

 دب ریقت ناپ (رنآ تلوهسب

 . ذومن مزیت وئپیه ناوتیممه یطرش باتزاب نون اق كامکهب طیارش یخرب دد 4:
 لد ینا زت ربح یاهشهج ٤ زورما زیکنازاجعا یایندرد هک روطنامه :همدقم

 ۰ هتسناوت رشب یرکف تاشعشت تردق هکیئاجات هتسویپ ع وقوب تعنصو ملع هنیمز

 سانشنا ورنادنمشناد زین هنوگنامه « دزاس یلمعینامسآ تارک هب ار ناسنا ترفاسم
 هک تفگ نا وتيم تار جاب هک «دناهدرک بسک یئاهتبقفوم هتفرورفرشب حور یافرژ رد

 .تسینیتعنص تایقرت زاجعازا رتمک یمدآ حور هنیمزرد ناسانشناور تایفشک نیا
  یطرشباتزاب» نوناقای یساکمنا تاکرح هدنزرا و گر زب تایفشک نبازا یکی

 ء اس رسا



۳۸۰ 

 لماوعهبیگتسباو نودب دنا وتیمیملاس درفره «یطرش بات زاب» نوناق كمکب

 اریز دشاب تخبشوخ و لاحشوخ هشيمه « لقع و رکفزا كمك نودبو یعامتجا و یدام
 هد رسفا ءاحقا زا یوحنبمد رمزا دصرد۷ زا شیبدباش هک یئایندردیطرش باتزابنوناق

 . تسا ح ابتحا درومو دیفم هزادنایب ینوناق نینچ فشک .دنتسهسپا ولدو نیگمغ

 زا هدافتسا نودبو ندرک تبحص نودب ناوتیم «یطرش بات زاب نوناق» كمکب
 . تخومآ لفطهب ار تایضایر یتح لقعتو رکفت

 و « دربنیب زا ندیگنج یارب ار سرت ناونیم «یطرش باتزاب نوناق» كمکي
 بات زاب نوناق» اریز « دومن هناور یگنج یاهحالس شنآ هناهد یوسب ار نازابرس

 راکنیاباصعا كمکب هکلب ءدرادن لقعتو رکفتهب حایتحا و دنکیمن تحیصن «یطرش

 ۱ . كهدیم ماجنا ار

 نیمرجمودربنیب زاار تیانجومرج ةشيرنا وتیم «یطرش بات زابنوناق» ثامکب ۱
 یطرشبات زاب نوناق ا ریز ؛درک ح الصاتحیصن و هظعومب لسوت نودب ار ناراکهبتو. .

 . دنکیم هدافتسا باصعا زا هکلب « دنکیمن هدافتسا لقعو رکف زا

 نامیا وزردنا و دنپ نودب ناوتیم یطرش بات زابنوناق كمکب مینیبیم هکیماگنه

 یلوا قیرطب . دشاب هتشاد یکرتشم یگدنز شوماب هکدومن تیبرت یروط ار هبرگ
 . درک تیبرت ناوتیم یدوصقمره یارب و لکشرهب ار اهناسا

 زین ار صاخشا ناوتیم یطرش باتزاب نوناق كمکب بتکم نیا نآوریپ هدیقعب

 . دومن مزیتونپیه

 ؟ تسیج تسا رگ هزجعم همهنیا هک یاهرش باتزاسب نوناق نیا مینیبهب لاسح ۱

 ۱ ؟ تسا مادک نآ فیرعتو

 اب دیدنبیم هدارایب و رایتخایب ار ناتمشچ . دروخیم امش مشچ هب دیدشرون
 هجوگ رفنکی « دیشکیم بقع ار ناتتسد هدارایب و راسیتخایب دروخیم شت اب ناتتسد
 دوشیم یراج لقع تلاخد نودب و هدارایب و رابتخایب امش ناهد بآ دروخیم یشرت

 ناشندوحخ زا لمعلا سکع كي لمعره لباقم رد یلک روطب دتفایم يآ ناتنامد ینعب

 رد امش هک ار لمعلا سکعنیا ؛تسا یداراریغ هاگ و یدارا هاگ لمعلا سکعنیادهدیم

 . دن وگ یساکعنا تاک رح ای یطرش باتزاب .دیهدیم.ناشن دوخزا لامعا یعربلباقم
 میلعتاب ار یطرش بات زاب توناق .بلطم ندرک نایب هداس یارب دیئامرفب هزاجا

 .مینک زاغآ رتشهب صقر



. ۱ 

 نیرترهام و میمهفیمن ار رتش تش نابزام تسا ملسم هچنآ -رتشهب صقر میلعت

 روطنیا دنیوگیو دن ریکب ار رتش مفاح اب اقآ تسد دنناوتیمن مهناهج صقر ناداتسا
 .راذگب روطنآ اب روطنیا ار تیاپو صف رب

 باصعا زا صقر می میلعت یارب هکلب مینکیمن هدافتسا رتش د لفع و رکف زا امنيا ربانب

 ریز ومیهدیم رارق ا هاتوک زیم یور ار رتش هک قبرط نیاب « میئامنیم هدافتسا رتش

 یعضو نینچرد هک ت سا مولعم « مینکیم مرگ ر کید لئاسواب سومیرپ غارچاب ار زیم
 ع ورش مه یاهدنزاون ماگنه نیارد « دهدیم تکرح ار اهنآ و دزوسیم ناویح یاب

 رهو هبترم ود زوررهو یلاوتم زور هد الثم رکا لاح ؛ یبرضای زاس نتحاونهب دنکیم

 زاسنامه نتخاون ضحمبزور هد زا سپ دوشماجنا لمعنیا عبرکیات ةقيفد هد هبترم
 هنحص یور هکلب ؛ دشاب زیم یور هکنیا نودب دنکیم ندیصقرب ع ورش رتش « نیعم
 . دنک ندیصقرب ع ورش رتش زاس نامه ندزاب هک دراد ناکما مه رتائت

 طرش سپ « دشابیم «خساپ» رتش صقر تسا «كرحم» زاس شیامزآ نیا رد
 یباتزاباب لمعلاسکع رتش هک تسا نیعم زاس نتحاون شیامزآ نیارد رتش ندیصقر

 . دنیوگیم «خساپ» ارنآ هک دهدیم ناشند وح زا

 : هجیتن
 دادمتسانودب یطرش باتزاب نوناقكمکب هک میریگیم هجینن شیامزآ نیا زا

 . تشاداو صقرب اررتش ناوتیم ناویح لقعو رکف زا
 ماجنا هک یشامزآ نیلداد ؟ دوب یک ی طرش بات زاب نوناق فشاک

 ؟ دوب روطج داد

 یلو « دناهتشاد ع الطا ندش یطرش هدیدپ زا شیپ اهنرف زا نایمدآ دنجره

 نرقزاغآ رد هک ء میتسه یسور دنمشناد «فلواپ نا ویا» نوهرمار یملع قیفد قیقحت
 ۰ .!درک زاغآ ار دوخ تاقیفحت ینوئک

 لاسبهک تسا یسور فورعم كشزپو تسیژول ویزیف (۱۹۳۶-۱۸۴۹» فل واپ
 زا ۸۸۳ لاسب و دش هتفریذپ كشزپ ناونعب گر وبزرطپ نس یماظن یمداکآ رد ۹
 ۱۸۸۹ لاساتو هدرک ع افد «بلق زک رمزا زیرگ باصعادهب عجار روح یرتک د هلاسر

 یژول وک امراف داتسا تمسب ۱۸۹۰ لاسب . دوب قیفحت لوغشم نوخ شدرگب عجار
 یژول ویزیف رد لبو هزیاج تفابردب ۱۹۰۴ لاسب و دش هدیزک رب گروب زرطپ نسرد

îیعانس دویم رتک د دمج رق «ناس» یسانشناور . 



۳۸۳ 

 . دیدرگ لیان یکشزپو
 رد ارنآ شرازگ هک دیدرگ «یطرشبات زاب» فشک هب رجنمفل واپ رمتسمیعاسم

 یبرجتیژول وت اپ وکیسپ و یسانشنا ور» نا ونع تحت دی ردام»یللملا نیب یکشزپهرگنک

 .دومن ح رطم «تاناویح یور
 اذغابهک یئاهک رحم «دشهجوتمو دادماجنا اهگسیورار دوخ تاقیقحتفل واپ

 فورعم هبرجت «دنوشیم كکسقازب ددغ شوارت بجوم اذغ دوخ لثم دن وشیم هارمه

 . تفرگ تروص بیترت نیاب دش یطرش باتزاب فشک هبرحنم هک وا

 فل وان نا وب ا۴۹ لکش



YAY 

 تکس یو ر یط رش بان زاب شاامزآ

 یکیتسالهلول كي و درک زابیگس هن وگ یوررد یحخاروسیحارج لمعابفول واپ

 اجنآ رد هک دوب لصو یاهشیشهب هلول نیا ء دومن کس ناهد لخاد خاروس نآ زا
 دشيم یریگ هزادنا تقدهب كس ناهد بآ .

 .درو ایم ردادصب مه اریگن زعق ومنامهزد « دادیم اذغ تکسهب فل واپ تفوره

 درکن شوارت چیه شناهد بآ دینش ار ثگنز یادص هبترم نیلوا یارب کس یتفو

 بج وم اهنت كگنز یادص < دش ۵ رمه ادغاب 1۳ یادص هنت رمهن هکنآ زا سپ یلو

 ادعت هچره رکا هک درک شیامزآ فلواپ , دنک شرارت هرطق ۱۸ کس ناهد هک دش
 رتشیبکس ناهد بآ تارطق تبسن نامهب , دشاب اذغاب هارمه گنز یادص تاعفر
 تکنر یادص سیس « دشاب هارمه اذغاب گنز یادص راب ج۱ رگا الثم . دش دهاوحخ

 دنک شوارت كس ناهد بآ هرطق ۶۵ هک دوشیم بجوم اهنت .

 شوا رت

 ی ده

 «خساپ» کس ناهد قازب تارطق و « كرحم» گنز یادص شیامزآ نیارد

 كس هک تسا فگنز ندروآ رد |دصب کس ناهد بآ تا رطق شوارت طع رش و . تسا

 . دنی وگ «(خساپ» ارنآ هک دهدیم ناشن دوخ زا یبات زابای لمعلا سکع یداراریغ

 : هجیتن

 هدارا نودب , یطرش باتزاب نوناق كمکب هک میریگیم هجیتن شیامزآ نیا زا

۹2 

 ر 1 ا

 كس کور قولواب یطرش بات زاب شیامزآ -ه*لتش



۳ ۲ 

 .تعاسیراج ار گسناهد قازب تا رطف نا وتیمنا ویحلقع و رکف زا دادمتسا نودب و
 هک رگید هاررهو تیبرتو نتخومآ رب ینتیم فلتخم تاداع» : دیوکیم فل واپ

 «تسین یطرش یاهبات زاب هلسلس كی زج یزیچ , دشاب

ur 2 

 ۲ جست

 ی اا 9

 فا

 قارب یطرش سکلفر لیکشت زرط ج1 لکش
 (ططخم ؛ریاد) ددرگ یم عاخنلالصب يقازب زکر م كيرحت ثعاب هقئاذ كي رحت (فلا

 .نسدیم یقازب هد باصعاب كي رحت اجن زا

 ؛ریادو شلف) دیابیم لاقتنا,خمرهقهب مشج ۂیکیشزا كی رحت ؛دنیبیماداذغ ,هگس (ب
 عاخنلالسب ةلیسوب هک (زک یملادحتم ءریادود) تسا قازب شرت زک رم یادادخمرشق .(كجوک
 .دداد هلجار یفازب هدغاب

 یداذگ هطتن لحم) ددرگ یم دا | ینق وم طابتدا .یئادتباكي رحت دد نیب «خمرشقدد (ج

 .دوشیم قاب زک رم حشرت ثعاب یگانیب كيرحت طعق نونکا ؛(شلفو



۳۸۵ 

 اب امیپاوه ای یتشک تک رح رثا رد هشيمه هکیسک - یتشک دد عوهل تلاح
 لئاسونیا زا یکیهب تدشرا وساب تسنکمم «تسا هدروخمهب تخم شلاح سوبوتا
 .دروخب مهب شلاح هیلقن هلیسو تک رحزالبق یتح هیلقن

 تلاح طرشو تسا «خساپ» ع وهت تلاح و «كرحم» هیلقن هلیسو هبرجت نیارد
 . دشابیم هیلقن هلسورد صخش ندش راوس ع وهت

 . 3 هح

 كمك نودب ود وخبد وخ یط رشبات زابداجیارثارد هک میریگیم هجیتن هبرجت نیا زا
 . دهدیم تسد ع وهت تلاح ناسناهب رکف و لقع

 . تسا هدوب یطرش بات زاب ءادتبا + تا هدش خیرات دراورید لقع ۱

 یط رش بات زاب هلیس وب یسنج لیم ندرب .نیب زا

 و لقعاب تسا نکمم « دنراد دوجو ناسنا رد هزیرغ لکشب هک یسنج لایما
 ناویحرد یتح یطرشباتزاب نوناق كمکبیلو « دنشابنلرتنک لباقتحیصن و قطنمو
 . درک لرتنکار یسنج لاما ناوتیم

 :شیامزآ

 شومتقوره هک« دنهدیم را رقیاهظفحمأی هسففرد یروط ار یاهدام ورنشوم
 یکیرتکلا هبرضكب « دنک زواجت هدام شومبو دورب هدام شوم فرطب تساوعخرت
 دراو یکیرتکلا هبرض رن شومب هبترم نیدنچ رگا باسح نیااب « دوش دراو شومب
 . درک دهاوخ یراددوخ هدام شومپ ندش گر وزن زا دوش

 ,هداماب یکیدون زا شوم یراددوخو «لرحم» یکیرتکلاهبرض شیامزآ نیارد
 .تسا یکی رثکلاهب رض هدام شومهب رن شوم ندشن كيدزن طرشو تسا «خساپو» دوخ

 هدرک تخل الماک | ریاهچب رتخدشاهلاستفهرسپ هک درک هدهاشم یردام یزور

 رطاخبار شرسپ هبت رم نیدنچردام دعب یاهزورو هظحل نامهرد , دنک یمیزاب واد
 منهجشتآ رد ینک یکیدزن نزاب رگا هک هدرکیم نیقلت زین ًامئادو دنزیم كتک تلعنیا
 لوبقیا ربشاهیحورو ورمک یقالخا تایصوصخ یارادرسپنیا هتبلا ,تخوسیهاو
  رداق لاس ود تدم ات درک یسورعو دیسر یگلاس ۲۴ نسب یتقو و « دوب هدامآ نیفلت
 هثداسح نیا رد دش هجلاعم مزیت ونپیه كمکب هرخالابات دنک یکیدزن دو نزاب دوبل
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 زا درمسرت و تسایکیرتکلاهبرضیاجبو «كرحم» منهج شتآ زا سرت و نیقلتو هیبنت
 . تسا نآ «خساپ» نزاب ند رک یکیدزن

 تیبرتیروط ار ناویحو ناسنا موزل تروصرد ناوتیم فل واپ نوناق كمکب

 . دیامن یراددوخ یسنج لامعاهب مادفا زا هک ؛ درک

 هدا راد لقعزا رن ال اب یط رشبان زاب

 رگید رد زا هداراو لقع « دوشیم دراو رد كي زا یطرش باتزاب نوناق یتقو

 یاجب اهراک زا یرایسب ماجنا یارب صاخشا تیبرت یارب لیلد نیمهب ؛ «دوشیم ج راخ

 هدش خیرات دراورید قطنمو لفع . درک هدافتسا یطرش باتزاب نوناق زا ناوتیم هدارا

 . تساهدوب یساکعنا لکشب ءادتبا اهیریگدای ,اهشزومآ « تسا

 تسیژول ویزیف«فی رتکب ریمیدالورهلیس وبهداسشیامزآ كيالاب هیضق تابثا یا رب
 : دینک یم هظحالم ۵۲ لکشرد هکیروطب .دوشیم نایب لیذ رد هک هدش ماجنا یسور

 دراذگب هاگتسد یور ار دوخ تسد هک تفگ هدنوش شیامزآ هب «ریمیدالو»

 دراو هدنوش شیامزآ تشگنا هب گگنز یادصاب مأوت یکیرتکلا هبرض هبترم نیدنچ
 هب رض هبترم رهو « ديشکیم هدارایبو هاگانب ار دوخ تسد هدنوش شیامزآ « دشیم

 «فی رتکب ریمیدالو» هبترم نیدنچزا سپ «دوب ثگنز یادصاب هارمه هدرا و یکیرتکلا
 هک دشنیا هجیتن « دنک لصو ار قرب نابرج هکنیا نودب دروآ رد ادصب ار گنز طقف

 اردوخ تسد رایتعا و هدارا نودب گنز یادص ندبنش ضحمب طقف هدن وش شبامزآ

 | دیئامرفیمهظحالم شیامزآ نیارد

 : ض . دراویطرش باتزاب نوناقیتقو هک

 4 | قطنم و لقع , دوشیم لمع هنحص

 مال دنکیمیلاح ارنادیم هداراو

 ادیب هدارااب صاخشا یخ رب « تسا

 تشگنا یور کت زو قرب رثا -ه۲ کش ` دنشاب رضاح ءادتبا نامهزاهک دن وش

 رد .دنشکز بەعار دوح توو دننک تمواقم كد رتکل اهب رضلب اقمرد تک رم.دح رسات



FAY 

 یاهدنوش شیامزآ نینچهب « هدشن ماجنا لماک ر وطب شیامزآ هک تفگ دیاب تروصنیا

 زا سپ یلو « دنکن تمواقم و دشکب بقعهب ار دوخ تسد هبرضره رد هک تفگدراب
 .دشکنبقع ار دوخ تسد هک دوب دها وخن رداق هدنوش شیامزآ را رکت هبترم نیدنج

 نیرمتءهیل وا لحا رمردیط رش باتزاب نوناقزا هدافتسا طبا رشزایکب نیاربانب

 . دیآیمرد یدارا ریغ لکشب ًادعب هک  تسا یدارا یاهرا رکتو

 دازیمدآ و کلب, ناتساد
 عالی یطرش باستزاب نوناق زا مه نا ريا میدق ناگدنسیون و نادنمشناد

 ع الطا رب تل الد هک یئاهناتسادو ناک دنسب ون و | رعش راعشا زا یخربرد !ریز « دناهدوب

 دیاشهک تسا دازیمدآ و ثکنلپ ناتساد هلمجزا «دراد دوجو دیامنیم نوناقنیا زا نانآ

 . دیشاب هدناوخ تالجماپ یسرد یاهباتک رد ارنآ هصق مهامش

 هببش هداوناخ كيزاهبرگ و تگنلپنوچ «دید اریاهب رگ یگناپ یلگنجرد یزور»

 ردقنبا ارچ وت ردارب یا : دیسرپو دش بجعتم هبرگ یکچوک زا گنلپ . دنتسه مه
 . مدوب ریسا دازیمدآ ثگنچرد یتدم نم : تفگ هبرگ ؟ یتسه كچوک

 .منک شپچ همقل كيات هدب ناشن نمهب اروا ؟ تسیک دازیمدآ نيا : تفگ گدلب

 هدرک گنلپهب هراشا هبرگ « دندیسر لگنج نابلگنچهب ات « دنداتفا هارب ودره

 ہک تافالموااب یهاوخیم هک یاهدازیمدآ نآ تسا نیا تفک

 اجهناخ رد ار مروز نم تفگ کگنلپهب « درک سح ار رطحخ نابلگنج یتقو

 مورب مروز ندروآ یارب نمرگایلو , مروایب ار مروز و مورب هناخب دیاب « ماهتشاذگ

 یضارگنلپ ‹ ینکنرارف هک مدنبهب تحخردەب اروتنم هدب هزاجا «درک یهاوخ رارفون
 شرسپ هبو درک ار راک نیمه مه دازیمدآ «ددنبهب تحخردب مکحم اروا دازیمدآ هک دش
 دوخقامجو تقر هناخب مه دازیمدآ و «دروایبو دنک غاد ار هباتفآ بآ هک دنزيم دایرف

 قامجابوتخد ريم گگنلپ یوررب ار هباتفآ غاد بآ ¢ هبترمود یکیزورره «دروآ ار

 .«رایب ار هباتفآ» دزیم داد هبترمرهو ؛ دزیم ار هدنرد ناویح نا

 رک و هتخب ریاهومابکنلب , دندوب هدشلش ایو هدیسوپ اهبانطهک اهیشزا یبشأت

 ارج وت هک دننکیم لا وئسوا زا دروخیمرب رگید کگنلپ 5 كگنلپ هدعكيهب لگنجروو دنکیمرارف

 دنتفگ گنلب هدعنآ «عدوب دا زییدآ ریسا یتدم ؛داد باوج رک ثگنلپ «یاهدشروطنیا

 . مینک شیچ همقلات هدب ناشنامب اروا ؟ تسا اجک « تسیک دازیمدآ نیا
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 هک نابلگنج دندیسر نابلگنج هبات « دنداتفا هارب رگ تگنلپ هارمه ناگنلپ هورگ

 ۰ تفر تعنرد یالاب دید رطخرد ار دو عضو

 هک دندش راوس وا یوررب رگبد ناپ دنچو دییاوخ تحرد ریزرگ تگنلپ

 «راییارهباتفآ رهلمج دایب نابلگنج ماگنهنیارد دنشکب نیئاپ تعردیالابزا ارنابلگنج

 تسارارسق هچ زا ع وضوم تسئادیم هک رگ کلپ «رایب ار هباتفآ » دز دایرف و داتفا

 «.دننکیمرا رفیف رطب كيرم ناسا رهرگید ناگنلپ و «دهدیم حیجررترارق رب اررارف روف
 عالطا الماک یطرش باتزاب نوناسق زا یناریا رعاشای هدنسیون ناتساد نیا رد

 .دشابیم یطرش بات زاب نوناق «خساپ» كکنلپ رارف و كرحم «هباتفآ» .تسا هتشاد

 تسرد « دنرسمراک هب هب رک ندز ادص یا رب نارادهبرگ هک «یشیپ یشیی» هملک

 رگا لاح « تسا هدش یطرش هملک نیااب هسب رک هک ,تسا «رایب ار هباتفآ و هملک هیبش

 .درک دها وح داجیا اررثانامه «میربب راک هب اریرگید هملک رم«یشیپیشیپ» هلمک ی اجب

 تساهدش خیرات دراو ريد رکفتو لقع یعامتجا مولعنادنمشناد یاههتفگ قبط

 هدرکیم هب رجت داجیا هيل وا یاهناسنا رد «دشابیطرش باتزاب نامه هک یساکمنا لامعا

 نیشناسج ار رکفت و لقع تسناوترشب هکتشذگلاس اهنویلیمو نارازه دیاش . تسا
 . دنک یساکعنا لامعا زا یشان یامهبرجتو یطرش باتزاب

 .لامعا هتسدکب « دنتسه هتسد ود یساکمنا لاسعا نامه اب یطرش یاهبات زاب

 اریز كد وک هلیسوبردام ناتسپ ندیکمریظن یتاذویدوخبد وح «یعیبط ویزی رغ ساکعنا

 هدارایب و رابتخایب كد وک .دریگیمسامت كدوک یاهبلاب كناتسپ اب ناتسپ هکنیاضحمب

 اهبل تکرح و «كرحم» كناتسپ اسب ناتسپ لمع نیا رد هک « دنکیم ندیکمب ع ورش
 . تسا یطرش باتزاب نوناق « خساپ»

 دوخب دوخدل وت ماگنه ناویحو ناسنا هک دیوگیم زین نیلخور_لروقو رب

 مامت ردو دننکیم رهاظت دلوتودب نامه زا هک « دنتسه یعیبط یاهلمعلاسکع یازاد

«ندیکم لمع ریظن «دندن ویپیم ع وق وب لکشمهو درجم روطب طیارش
 «ندز مهب مشچ 

 بقع ؛ هدعمب اذغ دوروو یگنسرگ ماگنه ناهدو « هدعم « هدور یلعاد ددغ تاحشرت

 . اهنآ ریاظنو رطح ماگنه یوضع ندیشک
 زا یک دنز لوطرد مزیناک را هک « دنتسه ی اهیات زاب اب اهلمعلا سکع مود ةتسد

 (ومعغ و دهدیم لیکشت ار یریگدای یاههیاپو هدش تداع رورمبو دهذیم ناشن دوخ

 .دنهانیم یگ دنز تایپرجت مساهب ار اهبات زاب نیا زا یخرب مدرم
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 دس رتیم دیقسو هايس نامس دزا هدب زک دام

 ینعمو تسا فلواپ یطرش بات زابنوناق تحص دی ژومنیرتهب الاب لثملابرض
 رد تقوره « دشاب هدرب ردب ملاس ناجو دشاب هدیزگ رام ار یسک رگا هکتسنیا نآ

 .دسررتیمهاگ آ دوخان دنیبهب یطولخم دیفسوهایس نامسیر مه یئانشور یتحاب یکی ران

 رد .تسا یطرش بات اب نوناق «خساپ»سرتو «كرحم» نامسبر « دادیور نیارد اریز
 .د وشیم لصاحهدا را یب هک تساکسناهد یازب یاجب سرت و گن زیاجبنامسر عقاو

 ناکشزپ و نیملعم یارب ك رحم نا ونعب بطم و سالک

 رد «كرحم» لکشب بطم رورمب دشاب هدننک هتسخ شیارب یکشزپ بطم رگا

  یگتسع راک ع ورش زا لبق ؛ دوشیم بطم دراو كشزپ هکنيا ضحمب هجیتن ردو هدمآ

 . ووشیه یلوتسم دزدرسو

 سالک رورمی دشاب هدننک هتسح ناشسرد سالک رگا « ناملعم هراب رد روطنیمه

 دردرس راچد سالکی دورو ضحمب تفو لوا ص ملعمو ‹ هدمآ رد «كرحم» لکشب

 ۱ . دش دما وخ اهبتحا ران ریاسو یگتسح و

 یرتسک دادناس رب زاب یا رب ك رحم نا ونعب يهتم

 تفوره«دوخیقالخا تایصوصح یگنوگچبانب یرتسگ داد نیطباضزا یحخرب
 هتفه زورب زور « دن وشیم یناسبصع مهتم یثوگغورد تلعب دننکیم یثوج اب مهتم زا
 لکشب مهتم هجیتن رد « دوشیم رتشیب تینابصع تدش « تینابصع نیرمت رثا رد هتفهب
 ضحمب ابو مهتم ندید ضحمب سرپزاب و دی ایم رد یطرش باتزاب نوئاق رد «كرحم»

 . دوشیم ینابصع مهتم بناجزا با وج ع ورش ضحمبابو شسرپ ع ورش

 : تسا لیذ رارقب دیآیملمعب یطرش باتزاب نوناق زا هکیئ اهدافتسا
 تاناویح تیبرت رد یطرش باتزاب نوناقزا هدافتسا - لوا تحبم

 دورسو یلاحشوخ داجیارد یطرش باتزاب نوناقزا هدافتسا س مود ثحبه

 ناک د وک تیبرترد یطرش باتزاب نوناقزا هدافتسا موس ثحبم "
 یماظنیاهشزومآ رد یطرش باتزابنوناقزا هدافتسا-م راهچثحبم
 یکشزیناورو یکشزپ رد یطرش باتزاب نوناقزا هدافتسا -مچنپ ثحیم

 قشع داجیا ) یعامتجارومارد یطرش باتزاب نوناق زا هدافتسا -مشش ثحیم

 ۱ (یسایسو ییهذم زومآ - هق الع و

 تاناویح تیب رت رد فلواب_نوناق زا هدافتسا . لوا ثحبم
 ن وناقككمک اب روطچ « میهدب داب صقر رتشهب میهاوخب رگا هک میتفگ همدقمرد
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 یحربو فل واپ نوناقزا تانا ويح هدننک تیبرت «میهد ماجنامیناویتم ارراکنیا فلواپ
 یاهدوصقم و روافنم یارب ار تاناویح و هدرک هدافتسا رگید یریگداب یاهشور

 . دننکیم تیبرت یفلتخم
 و دنزومأایم (میسفن و برض « قیرفت و عمج) یلصا لمعراهچ اهگسو اهبساهب

 دنزومًيم ار هنازور یاهراک یحرب ماجناو یگدننار اهنومیم هب «دنهدیم داب صقر

 شزاس مهاب ار کشجنگ و زاب دوشم زین و دننکیم تیبرت یزاب واگ یارب ار اسهواگ
 ۲۲ هبنشود ۲۹۴ هرامش ناناوج هلجم زا ًانیع ار ریز ربخ هنومن ناونعب .داد یتشآ و

 :مینک یم لفن مششلاس هامدادرحخ

 یتسدد عون نی رت بیجع
 ؟د رک یلها اد یشحو«تبب رت اب تسکمم اب آ

 یو یاب نزن تراک لک
 دی وگیم ًاملسء ؟دننک شزاس مهاب شتآ و بآ هک دیاهدیدایو هدینش لاحباتایآ

 یاهنحص ندراذگ شیامنب و مدرمراظنارد ندشرهاظاب یسیلگنا درم كي هتفهنیایلو «هن

 رد ارناسنا وناگدنرپنمشدو روخشالكيوا اریز ,درک تباثارلثملابرضنیا فالح

 هکلب تشادن یراک اهنآ اب دوخ گرزب كوناب اهنتهن روخشالو دراذگیرانق دنج رانک

 «دا ورک نود».دننک ی زاب واابو دن وش راوس وا هدوشگ لابیورب اهیرانق هک داد هزاجا

 دنک تیبرت ار روخشال نیا تسناوتات دیشوک اهلاس تسا ناگدنرپ تیبرت یبرم هک
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 وا هناحرد هنادازآ روخشال هک تسا هدرک ادیپ تراهم دوخ راک رد ردقنآ نونکا و

 و یروخشالیوعودنیشن یم «نود» تسد یورب ؛دنک یم یزاب ناگدن رپ اب , ددرگیم

 نآ وتیم ار شتآ و بآ هک دیدرک زواب الاح .تسا هدادتسد زا ار دوخ یرُک یشحو

 .دادشزاسمهابتیبرتا
 یلو «تشون یاهناگادجو لقتسم باتک ناوتیم تانا ویح تیبرت نا ونع تحت

 هکیاهجیتن و منکیم نایب ار تاناویحشزومآ شور هصالخیلیخروطب طقف اجنیارد نم

 .دینک كرد دینا وتيم رتهب ار فل واپ نوناق شقن امش هک تسنیا دراد

 یزاب وات یارب اهوا شزومآ

 دننک تیبرت یزاب واگ یارب ار یواگدنهاوخیم هکیئاهروشک ریاسو ایناپسا رد

 دوج وب زمرق هج راپهب تسس یمافتنا سح واگ ردو ؛«دننک یم هدافتسا فل راپ ن وناقزا

 : هک پیترت نیاب دنروایم
 .دنرادیمهکن هنس رگار ناوبحنیاودندنبیمیقاطا رد !ریواگهچب ینعب هلاسوگ

 یدصتم دنکیم اذغ ندروخب ع ورش هکنيا ضحمب هلاسوگ « دنهدیم اذغ سپس و

 هدشقاطا دزا و « دراد تسدرد هک یلکش لیطتسماپ عبرم تکنرزمرق هجراپاب هط وب رم

 یبرم « دربیم مهار هلاسوگیاذغ « دنکیمورف ناویح ندیب یخیس هکنيا نمض رد

 زمرق هچراپ ًابیرقت هلاسوگ هک دراد رارق زمرق یلیطتسم هچراپ تشپرد یروط هطوبرم

 . دنیبیم ار
 زمرق هچراپهب هلاسوگ یتق و و « دوشیم رارکت لمع نیا اههامو اههتفهر اهزور

 ندرک هلمح , دیامتیم اذغ ندروخب ع ورش ینعب « دریگیم ارد وخ شاداپ دنکیم هلمح
 . اذغ ندروآ تسدباب تسا یواسم یمرق هچرراپهب

 تسا هدامآ نادیم رد یزابواگ یارب , دش گرزب یتقو هلاسوگ بیترت نیدب

 .دنکیم هلمح بترم ثگنرزمرف هچراپب و دوشیم نادم دراو هنسرگ واگ ,شیامن زود
 نوناق «خساپ» هلاس وک هلمح و «كرحم» زمرق یلیطتسم هچراب لمع نیارد

 . تسا فل واپ

 : هجیتن

 باصعازا زردنا ودنپ و رکف و لقعزا هدافتسا نودب نا وتیمفل واپ نوناق كمكب

 . دومن تیبرت یزاب واگ یارب ار اهنآ و درک هدافتسا اهواگ



۳۹ 

 دن وش سون ام مهاب هک دناهدش تیب رت فاواپ نون اق هلیسوب هب رو شوم م۴ لکش
 .دنشاب هتشاد یزیمآتمل اسم یگدن ز و

 فل واپنوناق كمکب منا وتیمروطچ مدرکر کف «تشادیاهبرگ نم كچ وک رتخد
 دنچزاسپ ,دنکهدافتسا اذغ ندروخ یاربشدوخ فرظ زا طقفهک مهدب دای هب رگ نیاب

 ء مدیرخ یباعل باقشب دنچ . مدرک لمع بیترت نیابو دش نشور ع وضوم رکف هقیقد
 هبرگ گنریبآ باقشب نامهرد زور دنچو مدرک كکنریبآ ثکنراب ار اهنآ زا یکیلخاد

 هبرک ولج اذغ دوب ثکنردرز هکر کبد یپاعل باتشب رد زوردنچ زاسپو «مداد ادغ ار

 هبرگ رش هب یاهبرض زان یبوچ اب « دش ككيدزن اذغهب هبرک هکنیا ضحمب «متشاذگ



۳۹۳ 
 بسم

 هب رض هرابود « دش کای زن هراب ود رگید هظحل دن « تفر بشع نا ویح مدروآ دراو

 ء روب اذغ نآ رد هکار هبرگ دوخ ککنر یبآ باقشب « هبترم هسزا سپ « مدروآ دراو

 یاذغو تفر دوخ کن ریبآ باقشبف رطب هب رگ «مرادرا رقیلبق باقشبزا هلصافیمک اب

 ۰ دروح ار دوح

 گير ههب هبرگ بیت رتهب متشاذگ اذغ نر درز یباعت باقشب دنچرد رکید زور

 گن ریبآ یباعل باقشب غارسب هکنیاات « دروخیم هبرضكي دشیم كيدزن هک فورظزا

 . دروح ار دوخت یادغو تفر

 ریغرد اربز ,دوش تیوقت یتسیاب یهاگ یطرش باتزاب هک درک شومارف دیابن
 ۱ . دش دهاوخ راکشومارف ناویح تروصنیا

 تبثم تیوقت ارنآ « میهدیم ناویحب یک اروخ حیحص لمع لباسقم رد یتفو
 . دیمان نا وتیم یفنم تیوقت ارنآ ميروآیم دراو یاهبرض یتقو و

 تیوقتیل واهک «كرحم» كنر یبآ باقشب یادغو هدراو هب رضالاب شیامزآ رد

 «خساپ» شدوخ باقشب فرطب نتفرو هب رک نتفر بقعو تبثم تیوقت یمود و یفس

 . تسا فل واب نوناف

 ۰ هجن

 هب رگ نا وتیم زردناو دنپو رکفو لقع زا هدافتسا نودب و فلواپ نوناق كمکب
 . دروخب اذغ شدوخ باقشبرد طقف هک دومن تیبرت ار کسر

 فلواب نوناق زا یصخش هب رجناب نایئاتسور زا یح رب - _ غاد ریش هئاس وک

 هچب ینعی هلاسوگ یلو دنشودیم یفرظرد ارواک ریش یئاتسوریاهنز ,دننکیم هدافتسا
 « دروخیم ارثآ و هدرک ریش كيد لخاد ار شرسو هدرک هدافتسا تیعقوم زا وا نامه
 لخادب ار شرس هاگچیه هک دنشاب هدرک هیبنت ار هلاسوگ هکنیا یارب یئاتسور اند
 . دنهدیم رارق هلاسوگ دید ضرعم ردو دنناشوجیم ارریش .دنکف ریش فر

 غ ادتلعب یلو « دنکیم ریش فرظ لخادب ار شرسرریش ندید ضحمب هلاسوگ
 ندروح زا هلاسوگ رارکت هبترم دنچاب « دژوسیم ناویح نابزو نامرو اهبل ریش د۶
 . دنکیم یراد دوش رج

 .دشابیمفل واپ «خساپ» هلاسوگ نتفر بقع و «4لرحم» غاد ریش هبرجت نیارد
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 : هجیش

 قیرطزا هکلب زردناو دنپ و رکفو لقعزا هدافتسا نودبو فل واپ نوناق كمکب

 . دروخن ار اهناسنا یاذغ هک درک تیبرت یروط ار هلاس وگ نا وتیم باصعا

 بلاج رمخ تاب

 ۱۳۵۲ هام نمهب ۸ هبنشود ناناوج هلجم ۳۷۸ هرامش زا بلاج ربخ كي الاح

 یتسودع و نا رن بلاج
 !تسا رب ون هک ًاعقا و شومو هب رگ و کس یتسود

 «تساشومنمشد هبرگ و هب رگ نمشد س
 شیاهنادند دنیب یم ار یاهب رگ یکس تقورسه
 هب رگ و دروخبار هبرگ دها وخیمو «دنکیمزیتار
 یاوه و دنزیم نوباص شلدب شوم ندید اب
 نیا و هب رگ نیا کس نيایل و دراد اروا ندیعلب
 ناتسود دینیب یم سکعرد اراهنآ امش هک شوم

 شوم هک دینک یم هده اشم را وصت نیا رد هو لئش رس را وس ورک « - مه رکب ت ركفب ET ۱ اوس هبرگ «دنتسین مه رگیدکی ندیعلب رکف
 .تساهدش کتسرا وس هب رک و هب رگ را وس ار مرن یاج دهاوخ یمن هک شومو د 9 ۶

۴ 5 

  Êین

 .دن راذگیم اشامت هب اریتسود نیرتبیجع اهنآ و دوشیم هبرگ را وس دهدب تسدزا
 گرزب یاهگسزا فل واپ نوناقزا هدافتسااب یماظنناهدنامرف_ کنان و تس

 . دننکیم هدافتسا اهکنات ندرک رجقنم یارب

 یور ینیعم هلصاف رد سپس و دنرادیم هکن هنسرک ار .هکس هک بیترت نياب

 ادیپ یارب و هدرک كرد ار تشوگ ی وب « اهٌکس «دن راذگیم تشوگ یدوع یاهکنات

 دا سپ « دنباسم کنات یالاب رد ار دوحخ یاذغ هرعالابات « دنودیم وسرهب نآ ندرک

 كنجزوررد , دودیم نآ فرطب « دنیبیم ار یکنات تقوره گس رارکت هبترم نیدنچ

 یاهکنات تكيدزن رد ار اهنآ و دندنبیم هرجقنم داوم هنس رگ یاهکس مکشای تشپهب

 و رجفنم « هرجفنه داوم نمشد كنات یور ندیرپ ضحمب اهکس . دننکیم اهر نمشد
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 تسوپ تاعطق زین ناویح دوخ هلمح نبا رد یلو «دنزادنایم زاک زا زین ار اهكنات و
 رد ًازیخا . تسا یناسناریغ یلمع هک د وشیم باترپ نامس اب شناوختساو تشوگ و
 .كند رکیمهدافتساه رجفنمدا ومراجفنا ولاقتنایا رباهشوگ رخ زااهتسیز ومک مانتی ویاهگنج

 ۱۳۵۰ هام تشهبیدرا ۱۵ هبنش ۴ زور ۸۳۳۷۵ هرامش رد ناهیک همانزور

 : دسب ونیم
 هماسن رب هلحرم نیلوا یط دنکیم ج راح مانتبو زا ار یگنج یاهكگس اکیربا

 . دنتشگ زاب هناخب یگنج گس ۵۰. اهکس ح ورخ

 زک رمهبسا زکترد «دنللال» یئاوه هاگیاپهب یبونج مانتبو زا ثّکس ۵۰ زورید
 نارگن عافد ترازو تاماقم دش هتفگ . دندش لقتنم ع افد ترازو یاهگس یرادهگن

 یماظنریغ طیارشردیگ دنز هدامآ یناور تهج زاایودنشاب ضیرماهگس !دابم هک دننآ

 یبونج مانتی و رد یئاکیرمآ یاهوریثاسب یگنج ثکس ۱۴۰۰ رضاح لاحرد . دنشابن

 اب «زاتشی» و «نابهگن» « «امنهار» « «بایدر» نا ونعب اهکس نا ٠ دننکیم تمدح

 . دناهتشاد یراکمه مانتيو رد اکیرمآ یاهوربن

 : هچیتن

 قیرطزاهکلب زردنا ودنپو رکف ولقعزا هدافتسا نودب فل واپ نوناقزآ هدافتسااب

 ار اسهنآ و هلمح نمشد یاهکنات هب هکدومن تیبرت یروط ار اهگس ناوتیم باصعا

 یلک هجیتن

 : تل واب نوناق زا هدافتسااب

 هب رک و دنشاب هتشا دیک رتشم یک دن زاههب رگاب هک دننکبم تیب رث از اهگس

 .دننک یگ دن زمه اب اهشوماب هک دننکیم تیب راد اه
 یدازآو تبذا اهناسناب هک «دننکيم تیب رت اد اهگنلپ و اهرب و اهریش

 ۱ ,دنل اس رب
 اهریشهب تسا اهریش یبرم هک یمناحخ هک دیشاب هدید اهكریس رد مهامش دیاش

 هریاد یاههقلح سيس و دنیشنب دوخ یبوچ هیاپراهچ یور كيرد هک دنکیم هراشا

 اه ریش هب و دنن زیم شتآ تسا هدش هدیجیب هج راپ اهنآ نوما ریپ هک ار یگرزب لحش ۱

 ینعیاهنآ یبرم < شرپزا سپو دنربب روهلعش یاههقلح نآ لعاد زا هک دنکیم هراشا

 . دهدیم اهنآب شاداپ ناونعب تشوگهکت كي راگزومآ منا
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 دنکیم یگ دنز ریش کیاب زور و بش هک یدرم

 ے 
= 
 بیو

 تا

 یوف ریش هدام « ولی اپ ر مانب اقآنیا -۱۳۵۰ هامرذآ ۹٩ هعمج ۱۵۶۴ هرامشیگتفه تاعالطا هلجمزا هع لکش

 ار ناروتسر یئ دیشون ناویل کی ندیشول زادعب و دربیم ناروتسر هب دوخاب و هدرک تیب رت ار یلکیه

 . تسا نایامن الماک ریش ذا ینارگن ناروتسد بحاص هرهچ رد دنک یه ك رت

 : فل واپ نوناق زا هدافتسااب
 دا جاوا هک نهدیم میلعت ار اهیهامگگسو اهیهام هسوک
 اهنآ تعیبط وهزیرغ هک ار هدنرد تانا وبح باصعاكمکب ناوتیم هک یگایند رد

 هک ار ناسنا یلوا قیرطب « درک تیبرت یروظنمره یارب تسا یشکمدآ و تیانج

 لا وتیمیلکشرهب و یروظنمره یاربتسا ملکتو رکفت تردق یاراد باصعارب هوالع

 . درک تیبرت



ray 

 . دشدنها و مک رایسب ناراکهبتو نیمرجم دادعت هدنبآ رد نوناق نیا فشک اب

 رد رسد یلاحشوخ داجب ارد فلواب نوناقزآ هدافتسا مود ثحبم

 ؟ دش تخبشوخ ناوتیم فلواپ نوناق كمکب ایآ
 یصخشتسا نکمم اریز ؛ تسا ندوب یلاحشوعت زاریغ یتخبشوح نم رظنب

 .دشابنتخیشوخیل و دشاب نامداشو نادنخ هشیمه ؛دشاب رورسمو لاحش وح هشیمه

 انب « دنتسه ترهشو قشعو تورث « یلاحشوخ ۰ یتمالس : یتخبشوح لماوع اریز

 رپویوق یاهیحور یل و دشاب هتشادن ترهشو قشعو تور یسک تسا نکمم نيارب

 . دشاب هتشاد طاشن زا

 ابو لاخشوحخ ناوتیم فلواپ نوناق كمکب هک میوگب مهاوخیم همدقم نیااب

 ثمکب ناوتیم روطچ مينيبهب لاسح « دوب لماک تخبشوح ناوتیمن یلو ء دش طاشم

 ؟ دروآ تسدب ار یمثاد یلاحشوخو درک هدافتسا باصعا زا طقف فل وای نوناق

 زردنا و دنپ هدنناوخب طف هک « منیبیم یعامتجاو یناور یاهباتک رثک ارد نم

 یورمهمکرایسب رثا نآ ًابناثو دراد یمکرایسب رثاالوا زردناو دنپ هنافسأتم « دنهدیم

 هن رگ و«دنشاب زردناو دنپ نتفرگ دعتسم یاهیحورو ملاس یندب هک د نکیم رثا یصاخشا

 .دن وشیمن هجلاعم زردنا و دنیاب « دنتسین ضیرمصاخشاهب تهابشیبهک صاخشا هیقب

 هکلب « دومن هجلاعم ار نیکمغ و هدرسفا صاخشا ناوتیمن زرلنا و دنیاب اهنت

 ع وناب لماوع نياو « تسا رتشیب اهنآ یلمع هبنج هک « دراد دوجو یددعتم لماوع
 لماوع نآ زا یکی فل واپ نوناق لاحرهب . دننکیم رییغت نآ فعضو تدشو یرامیب

 تداع ندوب لاحشوح هب هک تسا ديما ‹ دینک لمع نآ قبط امش رگا هک ؛ تسا

 درک دیها وح

 هجوت اب ؟ دوش هودنا مغ ثعاب لوپ ء تسا نکمم روطچ مغ ثعاب لول,

 . دوش هودنا و مغ ثعاب لوپ هک  دراد دوج و ناکمانیا فل واپ نوناقهب

 یئامزآ تخب طبلب زا لایر رازهکی گگنشوه هعمج بش هتفهره مینک ضرف

 هب رهاظت لایر رازهکب تفایرد ضحمب ثکنشوه هک مینک ضرف مهزاب و « دوش هدنرب

 متک راکچار ناموتدص نیا نماباب» « دیوگب دوخابو دنک هودناومغو ینارگنو رثأت

 4؟ مدشن هدنرب ناموت رازه دص ارچ

 هدنرب لاير رازهکی هعمجبشهتفهره « هتفه هدات کنش وه هک مینک ضرف مه زاب

۱ ۱ 
= 
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 نیگمغ رهاظب ار دوخو دیامن تیاکشو هلاتب عورش ندش هدنرب ضحمب و « دوش

 . دهد ناشن تسارا و

ش هدسنرب ضحمب كگنشوه فلو اپ نوناق قبط « هتفه هد تشذگ زا سپ
 ند

 .دش دها وخ رثأاتمو نیگمغ رایتخایب

 نشوه ینیگمغ رهاظت و «كرحم» لایر رازسهکی غلبم ضرف نیا رد ارز

 لایر را زهکی ندش هدنرب زا عالطااب هجیتنرد . تسا یطرش باتزاب نوناق «خساپ»

 نیا رد ینعب دنکیم رداص ار هودنا و مغ نامرف زغمو دهدیم عالطا زعمهب باصعا

 یاجبندشنیگمغو کن ز یادصیاجیب لوپ ندش هدن رب هیضق
 .تسا کس ناهد قازب

 تسا حیحص مهالاب هیضق سکع

 بشره مارهب « مینکیم ضرف ینعی « مبریگیم رظنزد ار الاب هیضق سکع الاح

 ندیدنخب رهاظت درک مک لوپ مارهب هکنيا ضحمب « دنکیم مگ لوپ لابر رازهکی هعمج

 درضكيولوپ ندرک مگ ررضكي منک ررضاتود ارچ :دیوگب دوخابو دیامن ندیصقرو
 

 مگلوپ لاير رازهکب هعمج بشره و هعمج بش هد مارهب هچنانج «؟ندروح هبصغ

 زا ودرک دهاوخ تداع فل و اپ نوناق قبط « دنکندیصقرو ندبدنخب ع ورش دعبو دنک

 نوناق هبانب اریز « دیدنح دنها وخ هدا رایب و رایتخایب « دنک مگلوپ تقوره سپ نآ

بع «خساپ» و لوپ ندرک مگ « كرحم» ضرف نیارد فل واي
 ندیصقر و ندیدنخ زا ترا

 گس ناهد قازب یاجب ندیدنخو كگنز یاجب لوپ ندرک مگ ضرف نیارد ینعی تسا

 ۱ . تسا فل واپ شیامزآ رد

 لوب ندرک مگ ی اجب یگ دن ز یاهب رایبدب

 میشوخ مه شلابخاب دوبنراب لامچ رگ
 تسین باتهم زا هب یعمش اد ش ورد هناخ

 یاهیراتفرگ و اهیرایبدب « دوب مارهب «كرحم» هک لوب ندرک مگ یاجب رگ ا لاح

 تالکشم لباقم رد هشیمه مارهب « میهد رارق ار یگدنز یاهیتخبدب و یونعمو یدام

 . دوب دهاوخ طاشنابو نادنخ یگدنز

 كی یعاسمتجا یگدنز رد تقوره هک : دوب دهاوح لکش نیدب نیرمت زرط

 لام تالکشم دیوگب و دنک ندیدنع هب ع ورش مارهب « دیایب شیپ مارهب یارب یتحاران

 اد اهنآ « تفر مها وحت تاللکشم نیا گکنجب نام رهق دننام نمو تسا تک رزب نادرم



۳۹۹ 

 تیقفوم مدق نیلوا ؛ داد مهاوسخ تسکش دوزابرید ار اهنآ و دومن مهاوخ لمحت
 . تسا ندید

 یاهبل طقفو « دشابن لد هت زاو دشاب یرهاظ ,ادتبا رد تسا نکمم هدنح نیا

 نوردبودش دها وخ یقیقح هدنخ نیا فل واپ نوناق قط یدوزب یلو ‹ دوش زاب مارهب
 . درک دها وح تیارس

 «خساپ»مارهب هدنخو «كرحم» یگ دنز راوگان تداوحو عیاقو شیامزآ نبارد

 ناهد قازب یاجب ندیدنخو کگنز یاجب یگدنز تالکشم ینعی . تسا فل واب نوناق

 ۱ . تسا فلواپ شیامزآ رد گس

 2 هج

 . دومن یلاحشوخب تداع ناوتیم باصعا كمکب هکلب ء زردناودنپ نودب

 ندرکدنمقالعو تيب رت دد فثواب نوا زا هدافتسا - موس تحبم

 لیصحت هب ناک دوک

 زب.زع هدنناوخ
 یلیخ فرح نیا , مزا یاهداعلاقراح و بیجع یلیخ فرح دیئامرفب هزاجا

 رد«ماهدینشت سکچیه زا ار فرح نيا نم نون ات ۽ تسا كگ رزب یلیخ «تسا بیجع

 ماهدنا وخن مه یباتک چیه

 دیتسینردامایردپرگا و دینک تقد بوح دیرادهچبو دیتسه ردامو ردپ امش رگا
 ار ناتشوگ و مشچ هک تسا مزال مهزاب « دیراد راک ورس كدوک و هچباب یوحنرهب یلو

 ؟ میوگب مهاوخیم هچ دیئامرفب هجوت «دینک زاب

 : میوگی مهاوخیم
 تحیصن وندز فرح مالک كاي نودب « لفطهیبنت نودب « فل واپ نوناق كمكب

 . دومن سردب دنمقالعو هتفیش « راوهنا وید ناوتیم ار هكدوک ندرک

 نودب دینا وتيم اسمش « منکر ارکت ار تالمج نیا رگید ةبترمکی دیهدب هزاجا
 دوخ لافطا « ندومن هیبنت نودب « لفطاب ندرک تبحص نودب « لفط ندرک تحیص

 . دیئامن ندناوحخ شردو بانک هب دنمقالعو هتفرش راوهناوید اد

 : تفگ مها وحت ار كدوك تیبرت زیگنازاجعا شور نیا الاح نم



++ 

 ندناوخ سردب تحیصن و هیبنت نودب ار ناک د وک روطج
 ؟ مینک دنمقالع

 راکب دوخ ناکدوک هرابرد ار شور نیا نم ؛ تسا ناسآ رایسب شور نیا

 . ماهتفرگ یزیگنازاجعا هجیتنو ماهدرب
 هب ح راخ زا هک هبترم نیلوا  تشادن لاس راهچ زا شیب سوناروآ نم رتخد

 كي اهنآ هارمهو یگنر دادم هبعج كي ؛ ناتسک دوک یشاقن هچرتفد كی « مدمآ هناح
 .هداد سونا روا هب ار همه و مدروآ هناخب تالکش تکااپ

 نیا اریژ « دنام یقاب شنهذ رد ینیریش هرطاخ دادمو هجرتفذ زا سوناروا

 نیمزیور سوناروا « دوب تالکش تک اپ كياب هارمهو هدییسچ یگنر دادموهچرتفد
 .تشاذگیمنامدب اراهتالکشزا یکی ودیشکیم طح ارهجرتفد یگنر دادماب «دیشک زارد

 دربیم تذل ندرک هراپ لمعزا و درکیم هراپ ار یشاقنهچ رتفد قاروا سوناروا

 . مدزیما یفرحداب تقوچیه نمیلو « تسکشیم ار اهدادمو
 اب هارمه یگنر دادم هبعج كباب یشاقن هچرتفد كی هرابود « رگید زور دنچ

 هحرتفدنیا همه رگا ء متفگ طقف سونارواهب یلو ٤ مدروآ تالکش كج وك تک اپ كب

 . تشاد یهاوخ تالکش مهزاب ینکشن ار اهدادمو ینکن هراپو ینک گگنرار

 هتفگشردامب نم یلو «درک مامتو دروح دوبمک یلبعتهکار اهتالکش سوناروا
 یشاغفنەج رتفد یور تالکشثب , تسا ندرک نر لاحردسوناروا تقوره « مدوب

 .درکیم ارراک نیمه شردامو راذٌکب وا

 نک ندرک كگنرب ع ورش سوناروا تفگیم نم ندمآ كيدزن شردام هوالعب

 تالکش تاهچرتفد یور یتسه یشاقن لوغشم وت هکدنیب هب رگا و دی ایم تردپ نالا
 . مدرکیم ار راک نیمه مهنم « تشاذگ دها وخ یاهزمشوح

 سوناروا و دشیم |! رج | یهاگماک همان رب نیا «تفر هسردمب هکیزورات سوناروا

 ينيريش اهنآ رد اربز , دوب هدرک ادیپ دادمو هجرتفدب یاهداعلاقراخ و بیجع هقالع

 . دوب هتفاب

 « کس یاذغ» یاجب ینیریش و «كگنژ» یاجب یشاقن هچرتفد هبرجت نیا رد
 ۱ دادموهچرتفد تقوره سوناروا ینعب ۵ دوب «تکس ناهد قازب» یاجب هقالع داجیا و

 لاحش وخ «دربیم تذلدادمو هچ رتفدندیدزاو دشیم كيرحتشاهقالع و قشع «دیدیمار
 , دیدنخیم و كشیم



۳٠ 
eg 

 تفگیمودم آم شش وخو درکیم هاگن اهباتک دلجتشپهب ؛میتفریم نابایخهبیتقو
 .دیرخبنم یارب اراهباتک نیازایکر

 هسددمب نتفرزا س,

 تشک رپهناخهب یتقو ؛ دوب هتفر هسردم لوا سالی سوناروا هکیزور نیلوا

 شباتک یور تالکش دنچ شردام دومن قشم نتشونهب ع ورشو درک زاب ار شباتک و
 ,دشيمماجنالمع نیا یهاگهاگ «تشاذگ

 زا شیب درک مامت ار مراهچ سالک یتقو نم رتعد هک « دش نیا هجیتن هرخالاب
 كاب زور دنچ اب ودره ناتسبات مایا  دوب هدرک هعلاطم ناک دوک ناتساد باتک دلج ۶.
 شردامیتقو مجنپ سالک رد « دناوخیم بانک بشات حبصزا « دناوخیم ناتساد باتک

 رحآ ات لوا زا ارنآ بلاطم مامت زور ودای كي هلصافرد ‹ تفرگیم ار زور نز هلجم
 دنا وخيم سرد زور و بش شدوح ؛ تسا مشش سالک رد هک نالاو ؛ درکیم هملاطم ۱

 .. وریگیم ار هومن رثکادح تاقوا باغا ,اشناو هنکید « ندناوخزاو

 تایضایر سردبسونارواندومن دنمقالع , مدرک شومارفنم هک ار یزیچیل و
 دنمقالع ندنا وخدننامنیا دوج واب تسابوشفرطب و طسوتمشتایضایر هکنیااب ؛دوب

 هدرک دیلوت ار یگرزب ینارگن هعلاطمب تبسنلفط نیا دحزا شیب یدنمفالعو تسین
 دنچ اب كي بش ۱۱ تعاسات حبص زا لیطعت یاهزور اریز « هدش فیعض شیاهمشچ
 «دنا وخیم باتک نابایخ رد ؛دناوخیم باتک باوختحررد دنا وخيم باتک و هلجم دلج
 . دناوخیم بانک سوبوتارد

 | ریز دنا وخب سرد هک مدرکن تحیصن چیه مرتعندبنم هک ؛ دیئامرفب هظحالم
 سکع هجبتن و هدوب رضم تاقوا یعخرب هکلب درادن یرثا اهنت هن تحیصن هک منادیم

 رگا هک دنکیم شالت دوخ نوردو لخاد رد و دنکیم راشف ساسحا كدوک یتعی " دراد
 . دنک صالح ار دون راشف نیا ربز زا « دنک ادیپ تصرف

 هب دسرب هج « دروآ دراو راشف ندناوش سرد یارب الصا دیاسبن كروکپ سپ

 , نورك هیبنت

 دوش هیبنت ندناوخ سرد نمض ای ندناوخ سرد یارب كدوک را مینیبهب لاح
 ؟ تشاد دهاوح یاهجیت هچ

 شومرد شاهجیتنو « دوشیم دراو شومب هک تسا یکیرتکلاهب رض یاجب هیبنت



۳۰۳ 

 سددوباتک اب رواجمو هارمه هبرض نوجو ذشابیم ترفن داجیا لفطردو نتفر بقع

 تلاحهدارایبو رایتخایب سردو باتک ندیداب لفطو «دوشیم هیبنتنیشناج کنز لثم
 . دنکیم ساسحا یتسارات و درد « ترفن

 : تسا ریز را رقب هیبنت جیاتن لاحرهب

 دص ندناوش سرد یارب لفط یعیبط دادعتسا رگا : دادعتسانتف ر نیب زا -إ

 مک رورمب وا دادعتسا نیا دوش هیبنتاسب مآوت شرورپو شزومآ هچنانچ « دشاب دصرد
 . دش دهاوحخ رحخآ هبتر نادرگاش وزج هکشاجات دوشیم

 ,دوشیمدراورنفب هک تسایراشفهیبش سرت و هیبلت : هیسن یرنف تیصاخ ۲

 ماگنه كدوک تهج نیمهب  دهجیم هنادازآ رنف تقر نيب زا راشف نبا هکنیا ضحمب

 یراک لوغشمابدنتسین هناخرد شردامابرد, , دنک ساسحا هکنیا ضحمب ندنا وسرد

 .دوریم هرفط نتشونقشمو ندنا وخ سرد زاو دنکیم یزابب ح ورش دنتسه
 تسا ناوتان و فیعض یلفط هکیمادام ات لفط : نایصع لکشب ناربج -۳

 هتشذگ تاهیبنت و راشف ناربجهبدش یوقو گرزب هکنیمهیلو « دریذپیم ارهیبنتو سرت

 زا اریز ؛ دوشیم فرصنم ندئاوخ سرد زا ناربج یاربو « دنکیم تالاخمو نایصع

 . دراد ترفن ياتک

 سيئر یعانص دومحب رتکد : ردامو زدی حیاصت همه نتسناد تسردان ۴

 ثحېم رد «نام .ل نامرن»و یسانشناور لوصا همجرث رد نارهت یسانشناور هدکشناد

 : دسیونیم فل واپ یطرش باتزاب
 فالح تسنکمم ؛دشابن مارتحا و تبحم هلیبار ردبو ككدوک هطباررگا ها... و

 .«دهاوخیم ردپ هک دنک لمع نآ

 و تیذادروم تیلوفطنارود مامترد ناوجون نوچ «یطرشباتزاب نوناق قبط

 ردپیاهزردنا ودنپ و حیاصن همهاب هدارایب و رایتعایبیناوج زن رد اذل«هدوبهیبنتورازآ
 دها وح هج وت رم شد وحش هب رجت یبناتسود یاهتیحصهب و.درک دها وح تش اخمردامو

 دهاوحخ مئا رجریاس باکترا و لزنم زا ناک دوک ندومن رارف هجیتن شور نیمهو .دومن
 .تسامزال دور راک هب «یطرش»داجیا یارب هک ینامزرد طقفو مک یدودح ات هینت .دش

 نآراکزومآ زا یخرب یعالطایب و یداوسیب ناشن

 نیناوقریاسو قیوشت و نیئات بیجعتا زجعم , یطرش باتزاب نوناقهب هجوناب

 دنک هیبنتحیحصا و درومیب ار زومآ شناد یراگ زومآرگا « تیبرتو میلعت و یریگ داب



۳ «۳ 

 یعالطا یبهناشن نیا .دوش ینابصع راگ زومآ دوخت سالک سردرس رد را ص وصخبو

 ۱ . تسا راک زومآ یداوسیبو
 یمسجویحورو یدام عضو  سیردننف نتفرگ دایزا لبق هک مدقتعمنم هچرگ

 دنک هدرسفا لدهدرسفا» لیبسرب اریز دشاب نیمأتو بوح یتسیاب راک ز ومآ یگداوناح و

 و یراتفرگ نارازه دوخ یصوصخ یگ دنز لخاد رد مه لد هدرسفا ملعم«ارینمجنا
 دشاب نیمأتیداصتقا رظن زانآ راگ زومآ عضو رگ ایل و«دنک سی ردتدنا و تیمن «درادیتخبدب

 ءدشابن ناشریگنابیرگ یگداوناخ رگید یاهبراتفرگ رباسو دنشابن رامیب ًاصخش هوالعب و
 قشع نوچ كلاذعم دنشابهدرکن دیدجیریگ دای نفصوصحرد یتاعلاطم هک مهضرفب
 هک تسا یفاک !ریز درک دنهاوح ادیپ ار رت حیحص هار ًاعطق دنراد سیردتب هقالعو
 :دننک لا وئس دوع زا

 ؟د رک دو اب هج ندرک سددت رتهب یا رب
 ؟تساشخپ هجیتن هیبنت و ۲

 ؟دناوخ دنها وخن سرد رتهب دنشاب هتشاد تسددارم ناد رتااشرگ اب آ

 نیا وهدوریمرتحیحص یهار لابندب دوخبدوخ «تسا دنمقالع راک زومآ نوچ
 . درک دهاوخ ادیپ یصخش تاییرجتو تاراکتبا و هلجم و بتک هعلاطماب ار هار

 رد ناک د وک تیبرت لوصا « دریذپیمن همتاخ هحفص دنچ نیمهب كدوک تیبرت
 یداصتقا « یعامتجا عضو رظن زا هداوناخ و دنشابرفت دنچ هکنیا یانبمرب هداوناخ
 لصفم رایسب « دشاب یتیصخش هچ یاراد كدوک هکنيا و دشاب یعضو هچرد یگنهرفو
 دوعهکد راد دوجو هكدوک راتفرو لامعا زا درومره یارب هدعاقولوصا اهدص « تسا
 تحتشورنیااب یباتک متسناوترگا مرا ودیماهک «تسیا هناک | دجس تباتک ثحب عوضوم

 . تشو مها وح هدنیآ رد نآ ونع نیمه

 سردبناکدوک ندومن دنمقالع یارب هک «میریگیم هجیتن ثحبم نیا زا لاحرهب
 : ندناوخ

 . دنوش هست دیابن هجو چیهپ الدا
 .دوش هداد شاداب ندنا وخ سرد نمص - اينا

 یماظن یاهشزومآ رد ثواب نوناق زا هدافتسا م داهچ ثحبم
 دننکیم روصت « دنرادن یعالطا فلواپ یطرش باتزاب نوناق زا هک یصاخشا

 هک دننکیم تواضق اذل « دنگنجیم هداراو رکفو لقعاب طقف نازاب رس ثکنج ماگنه هک

 هدافتسا ابهکیلاحرد . درادن یگنج هیحورو تسا هدیدن تکنجو وصرتتلم نالف اثم



۳۰ 

 ار نازابرص نیرتهدنگنج و نیرتعاجش اهثلم نیرتوسرت زا ناوتیم فل واپ نوناق زا
 . درک تییرت

 ینبد یاهلعزا یکی_ فو رعم هتفگ

 یاهدنزرا وگ رزب درم ناشیا « مدرکیمتبحص ینید یاملعزا یکیابیزور نم
 مکح«تسا نکمم الثم « میتسین میئوکیم هجنآ تاقوا یضعبام هک درکیم زا رقا « دوب

 ؛ دیورب داهجو ثگنجب هک دیتسه بلطواد ایآ هک دنیوگب امب رگا یلو « میهدب داهج
 فرحنیا تشاد قح ینید ملاع یاقآ نیا . میسرتیمثگنجزا « دش میهاوخن بلط راد
 عالطا مه رگاو « تشادن یعالطا فل واپ یطرش باتزاب نوناق زا اریز « دیوگب ار
 ۱ . تسنادیمن گنج یارب نازاب رس تیبرت رد ارنآ هدافتسا دروم ۽ تشاد

 میدق رایسبیاهنامز زا درادنیگ زات اهشترارد یطرش باتزاب نوناقزا هدافتسا
 درک دنهاوخ ادیپ یگنج هیحور ؛ یگنج تانیرمتاب نازابرس هک نتسنادیم ناهدنامرف

 نودب , دمآیم رد یطرش باتزاب لکشب دوخب دوخ یماظن یاهشزومآ هجیتن یلو
 هاشردانءرومیت , زیگنچیماظن یاهشزومآ « دنشاب علطمیطرش بات زابنوناقزا هکنیا

 . دیسریم یئاهن هجیتن نیمهبو دوبوحن نیمهب اهشترا رثک او راشفا
 نیمار فرا رکت هجیتنرډ هک یماظن تاداع دنچهب ع وضوم ندشنشوررتهب یا رب

 . مینکیم هراشا دناهدمآ رد یطرش باتزاب لکشب یماظن

 داباهم یماظن ناگ داب رد زاب رسود دروخو دز

 تمدح دایاهم یماظن ناگداپردو مدوب هفیظورسفا هکیماگنه ۱۳۳۰ لاسرد نم
 ؛دننزیمكتک ار رگیدکب یتخسهبناشدوخ هاگشیاسآ ولجرد زابرسود هک مديد مدرکیم

 یادصابو «متفرولجنم «دنتسین اهنآ ندرک ادجهبرداق مه هثسد هدنامرفو نایهورگ رس
 هدنامرف و رادهجرد و زاب رسود « مداد « راد رمح «تسیا» نامرف هنارمآ و مکحمو دنلب

 . دنداتسیا تک رحیبو « میفتسمو خیس هدارایبو رایتحایب هتسد
 « یک رحم و زا هکلپ « مدرکن ادج مه زا ار اهنآ مه تسداب « متفرن ولج نم "

 .مدرک هدافتسا دوریم راکب فلواپ شیامزآ گنز یاجب هناخزابرسرد هژور همه هک
 یساکمنا تک رح و فلواب گنز یاجب رادربخ «تسیا» نامرف همقاو نیارد

 ‹ تسبا» تراسبع رکید ترابعب « دوب هاگشیامزآ گس ناهد قارب یاجب نازابرس
 «خساپ» دوب نداتسبا میقتسمو خیس زا ترابع هک نازابرس لمعو «كرحم» «رادربخ

 . دوب فل واپ یطرش باتزاب نوناق



۳۰۵ 

 داد تداعیترابعرارکتاب ار نازابرسنا وتیم هک دوشیم هجبتنهدشدای دادیور زا

 .دنهد ماجنا هدارایب و رایتخایب ار یتیعم لمع « دن ونشیم ار ترابع نآ تقوره هک

 هالک نودب نتشذگ ما رتحا

 تسنیا ماظن تاررقم زا یکی « دینادیم دیشاب هدرک یزابرس تمدح امش رگا
 ینع , دراذگب مارتحا تسداب هالک نتشاد نودب درادن قح یرسفا و زابرس چیههک

 نتشاذگ مارنحا یارب درادنقح « دوب هنهربرسودوبن شرسرب هالک یزابرسابرسفا رگا

 . درب الاب ار شتسد « یماظن مالسو

 یتق و هسلج نیل وارد مدرکیم سبردت ازسج قوقح یرسفا هدکشناد رد نم

 ورهار رد عقاو یسابلاجهبو هتشادربرس زا ار دوخ هالک موش سالک دراو متسا وخیم
 نامرف « نم دورو ضحمب سالک دشرا ؛ مدش سالک دراو هالک نودبو مدرک نازیوآ

 روتسدو مداتسیایم رادربخ نایوجشناد لباقم رد دياب نم « درک رداص هرادربخاپرب»

 متسد متشادن ن قح « متشادنرسرب هالک نوچ یلو «دینیشنپ دیئامرفب « دازآ» : مدادیم
 يهاگآ تل واپ نوناق زا هکنیااب نم یل و «مربب الاب هقیقشات یماظن مالس ناونعب مه ار

 یارب متسار تسد رایتخایب الماک و مدوخ هداراو لیم فالعرب نیا دوجواب متشاد

 ,رادربخندینشضحمب یزاب رس تسدعش نمض رد راب اهدص اریز تفرالاب لبافتمما رتحا

 . دوب هتفرالاب متسد

 مربب الاب ار متسد دیاسبن مرادن رسرب هالک نم هک دنتسنادیم نایوجشناد نوچ
 سردهسلج نیل وا نیارد لمعنیا یلومنادیم ار تاررقم نیا « مهنم هکنیااب متفگ ادل

 عجار یاهقیقد دنچ سرد زاغآ رد مدش روبجمو ؛ دش ماجنا یداراریغو دوخب دوخ

 . منک تبحص نایوجشناد یارب یطرش بات زاب نون اقهب

 نازابرس «یتارابع رارکتاب هچنانچ هک ءدوشین هتفرگ هجیتن الاب یاهدادیور زا
 . دش دهاوخ یطرش لمع نآ « دنهدب ماجنا ار ینیعم لمع

 هاگشیامزآ گنز یاجب سالک دشرا «رادربخ « اپرب» نامرف دادیور نیارد

 داهدقازب یاجب نمنسد هدارایبو یدوخیدوحخ نتفر الابو « دوب «هلرحم»و فل واپ

 . دوب «خساپٍ» ۳ هاگشیامزآ کس

 : هجیّتن

 ینیعملمع نازابرس ینرابع رارکتاب هچنانچ هک ؛ دوشیم هجیتن الاب دادیور زا
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 تلاحب یرارا تلاح زا ینعب « دش دهاوخ یطرش لمع نآ رورمب , دنهدب ماجنا ار

 . دمآ دهاوخ رد یدا را ریغ

 ورهدایب رد نتفر هاد ماگنه یرسفاهدکشناد ناب وجشناد تاداع

 هاریمومع یاهنابایخ ورهدایپرد یتقو یرسفا هدکشناد نایوجشناد زا یحرب
 دوخ یواج رباع یاهاپ تک رحاب ار دوخ یاهاپ تک رح هدارایب و رایتخایب دنوریم
 ارتساز یاپو ولج رفن پچ یاپاب گکنهآ مه ار دوخ پچ یاپ ینعی « دننکیم میظنت

 . دنکیم گنهآ مه ولجرفن تسار یاپاب

 زا یرسفا هدکشناد هطوحم لحاد رد اهلاسو اههام ؛ هک تسنیا لمعنیا تلع

 .دنک میظنت ولجرفن یاهاپ اب ار دوح یاهاپ نتفر هار ماگنه هک هدش هتساوح وجشناد

 «دارسم» وفل واپ هاگشیامزآ گن ز یاجب ولجرفن یاهاپ تکرح هبرجت نیارد

 . دشابیم «خساپ» و هاگشیامزآ کس ناهد قازب حشرت یاجب وجشناد لباقتم لمعو

 رد تداع لکشب لمع نآ «یلمع رارکت رثا رد هک دوشیم هجیتن الاب ةبرجت زا

 . دوشیم ماجنا هدارایب و دوخبدوخ كيرحت عقاوم ردو دیآیم

 یماظن یاهشز ومآ رد توسزا هداقتسا

 توس زا نازاب رسهب میقتسم نیمارف رودص یاجب یهاک یماظن یاهن اگداپ رد

 هب لوا توس ندیننش ضحمب هک دوشیم هتفگ زا برسب هک لکش نیدب « دننکیم هدافتسا
 «دشرا رکت دابز لمع نیا یتقو . دباوخب نیمز یور شک زارد مود توسردو دتسیا

 . دیآیمرد یداراریغو یدوخب دوخ لامعا لکشب

 دن رادار فل واپ هاگشبامزآ کنز شقن یماظن یاهزاس ریاسو تولفو روبیش

 ناهد قازب یاجب دنهذیم ماجنا نارسفاو نارادهجرد و نازابرس هک یساکعنا تاک رح

 . دوشیم هداد «كرحم» هبهک تسنا «خساپرو تسا رتش صق راب گس

 دوتسد یا رجاتداع

 زا ینیمارفو اهروتسد ًاسمئاد دوحخ شزومآ لاس دنچاب كاپ هلصاف رد نایماظن

 فلواپنوناق «خساپ» لکشب تاروتسد نیایارجا هک« دننکیم بسک ر تالاب تاجرد

 ناهدنامرف تسد ريزو بوخ یشزومآ زکارمرد هکیئاهنآ ارثکا هجیتن رد ؛ دبایمرد
 . دننکیم رما یارجا هدارایبو رایتخایب دناهدید میلعت بوح

 : دوشیم هداد نيمارف نیا راب اهدص یزور یشزومآ زکارم رد الثم
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 شیپ « تسیاسب ودب « رادربخ « ماظن ولج زا « پچپچهب , تسار تسا رپ

 . تسا یطرش باتزاب نوناق « كرحم» هلزنمب اهنیا زا كيره هک «كگنفاپ « یکی

 یارجاهب تداعشزومآ لاس دنچا-ی كی لوط رد یماظن یوجشناد هجیتنرد

 . دیامنیم یماظن نیمارف و تاروتسد
 قیقداهشزومآ « یطرش باتزاب نوناق هب یماظن ناهدنامرف یئانشآ مدع تلعب

 یارجا « دنکیم یثنخ ار رگید لمع « لمع كي تاقوا یضعب هکلب ؛ دوشیمن ماجنا
 هک تسا یلمأک تریصب و یهاک آ نمضتم یماظن یاهشز ومآ رد یطرش بات زاب نیئاوق

 دوشماجنایشزومآ یسانشنا ور كمك ابو یهاکآ و ع الطا یورزا حیحصو قیقد را

 . راد یزیگناژاجعا هجیتن
 شک دود دراو امیپا وه اب یتیاژ ناسنابلخ « مينيبیم هک تسا نیا شاهجیتن

 یاهكناتهاررسیاهلادوگ ینپاژ نازابرسموزل عقومردایو « دنوشیم نیفقتمیاهیتشک

 تبو شترا هتسد نابهورگ اب . دوشن لصاح یورشیپ رد فقوت ات دننکیم رپار دوخ

 هظحل دنچ و دنتک یورشیپ نازابرس هک « دنکیم لغب ار اهیوسنارف بوت هناهد « هنیم

 اسجهمهب ار هتسد نابهورگ یاههدور و ناوختسا و تسوپو تشوگ بوت هلولگ دعب

 . دزاسیم هدنک ارپ

 تمدخبدورو ودیرد یماظن یاهشزومآ زک ارم نابوجشناد و نا زاب رسزا ی رب
 هامدنچزا سپ یلو « دنسرتیم لسلسمو كنات و بوت ندید زاو گنفتهب ندز تسد زا

 : دنیوگیم اهنآ زا یعربو دننکیم گنج نادیمب نتفر یوزرآ « تمدح لاس دنچ ای
 .«ککنج میربام هشب یکنج هی هک دتوم ام لدوت وزرآ نياد

 دوخت هجیتن رد « دننزیم كتک و دنهدیم مانشد دوح ناتسدریزب هک یناهدنامرف

 زا هک دنتسه یعالطایب و داوسیب ناهدنامرف , دننک یم ینابصع ار دوخ تسدریز و
 یطرشباتزاب نوناقزا « دننادیمن یزیچ ناسنا حورو باصعاوزغم نامتخاسو داود

 تبحمو قشع داجیا زار ؛ دنرادن ع الطا یبوخب نیقلت بیجع تردق زا , دنریخیب
 همه دنتسین لئاق دارفا فلتخم یاهتیصخشو اههیحور نیب یتوافت « دننادیمن اد
 ددص رد و دننکیم روصت یدمعو یدارا ار ناتسد ریز یلمعو یلتفل تامایتشا و اهشزغل

 بوح لاوحاو عااضوا و تلع تسا یفاک هکیلاسرد « دنب ایم رب یئوجماقتنا و یفالن

 هک یفرح نالفاب  یدرک هک یلمع نالف هک دوش هداد رک ذت هناتسود طقفو دوش كرد
 . تسا شزومآ ع ونکی دوخ نیا اریز « تسا هدوب هابتشا یاهدد
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 ددان و رومین و زیگنچ تیقفوم زمر
 اب ؛رومیت ؛زیگنچ را «دندوبن شیب رفتکی ناهج یماظن گرزب ناهدنامرف

 هققد دنج ضرعرد ام یتشک نانامرهق تشاد ناکما «دنووب هدنز لاح نامز رد ردان

 .دننک ینف هبرض ار اهنآ
 ؟تسا هدوب هج نانآ تیقفوم زار سپ

 دشرا رق رگا هک ؛تسا هدوب لماع دنچ هب طوبرم گ رربیماظن نادرم تیقفوم

 مها وخ نایبینیریشو بلاج ر وطب ارلماوع نآ .ميسيونب صوصحنیارد یباتک یزور
 یساکعنا تاک رحزا یهاگآ اهنآ تیقفوم لماوع زا یکی تسا ملسم هچنآ یلو درک

 .دند وب هدرب یب نآ هب هب رجت نمض هک تسا هدوب

 رارکت ار یّکتج لامعا ردقنآ یناوجوت نامز زا وجگنج نادرم نیا دوج

 .دندوب هدش راحد ندیگنج یرابیب هب هک دندوپ هد رک

 هاشردان :تسب رگیم 4 تشادن ندرک حتف یا رب ار یئاج یتقو ریبک ردنکسا

 ثکنج تشهب رد ابآ دیسرپ ؛درک یم تبحص یبهذم یاملع زا یکی اب يزور راشفا
 تفگ هاشردان «درادن دوجو گنج تشهب رد ریخت تفگ ییهذم ملاع نآ ؟ هراد دوجو

 ؟دشاب هتشاد دنا وتیم ینذل هچ ؟دروخیم درد هچ هب تشهب سپ

 دننام ؛دندوب هدش داتعم یگنج لامعا رارکت تلعب یماظن گرزب نارادرس

 شیپ رد یگنج هک دوب ینامز اهنآ مغ و جنر .ثلایرت و بورشم «نیئوره هب نیداتعم
 .دوبکک رزب یماظن نا راد رسیارب جنرنیرتگ رزب حلصو تسارتسا دنتشادن

 شمارآ شدوع اریز «تشاذگیمن مارآ ار دوخ نازابرس هظحل كي زیگنچ
 هدارا تسا وخيم زیگنج رگا ینعب ؛تشادن مه شمارآ هدا را هراچیبینجو تشادب

 شندبیاهل واسوزغم اربز «تسناوئیمث دربی رسب شما رآ و حلصرد و دشاب مارآ هک دنک

 ۱ .دندادیمن واب ار هزاجا نیا
 یگنجیساکمنا لامعا بش یاههمین ات حبصزا زارد نایلاس زیگنچ نازابرس

 نبرتکچوک و؛دندرکیمهلمح قیمع مزیت ونپیه لاحرد هلمحماگنهو « دندرکیمرارکت ار

 . دنتشادن دوخ ندش هتشک هب یهجوت

 هفسلفوغ وبنو شوه زا ینوجعم رومی « دندوب روطنیمه زین رومیت نازابرس

 ماقمردو دوب ظفح !دتباب اهتنازا اردیجم نآ رق تاب مامت دوببهدم ورعشو تسایسو

 تسناوتن ظفاحیلو هدناوخ زا ریش گر زبرعاش ظفاحیارب ار اههبآ زا یکی «شیامزآ
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 رعشرطسدص رابکیندنا وخابرومیت «دناوخب ظفح زا ءادتباباهتنازا اردیجمنآ رفتار 7

 ردهک تشادهارمهیلصفنم رحتمیب وچدجسم اهیشک رگشل مامترد , دشیم ظفح | رثآ

 دشیم زامن ندناوخ لوغشمو درکیممهرس ار دجسم یاههرانمو اههراوید موز عقوم

 .(دیئامن هعجارم «یاشگناهجر وميت منم» بأتک هب رتشیب تاعالطا یا رب)

 نایماظنیارب یب وخ شاداپیطرشبات زاب تب وقت یارب زیگنچو رومیتنمضرد
 شدوخب قلعتم دروآ تسدب یگنج تمینغ هچره سک ره دنتفگیم « دندرکیم نییعت
 تسا

 همه هک بیئرت نیدب ؛ درکیم هدافتسا ربک الا ترابع زا هلمح ماگنه هاشردان

 جیهتلاح نیاردو دندرکیم رارکت دنلب  مکحم یادصاب ار ربک اهلا ترابع نازابرس

 . دنتفریمورف نمشد نایهاپس بلقب اباهمیب و دندشیم
 . دوب هدش یاختنا فل واب هاگشیامژآ گز یاحب تسرد هربک !هلبا» نرارع

 ار یرتتخس یاههرود رتدعتسم نایماظنزایخرب لاحنامز ردکرجن د هرعف

 نیا و « دنئا وخيم هرجنرو مانب ار اههرود نبا هک « دننیبیم اهشترا رد ندیگنج یارب

 هرحن نیا و دنشکیم یصاحن هرعن هلمحو فیرح لیاقمرد «نیرمت ماگنه نایماظنزا دون

 .تسا فل و اپ هاگشیامزآ كگنز نامه یاجب تسرد

 ؟د رک دب اب هچ دن وش هتخاسزاب رسو زابناج یدا رفاوس رت ناناوجزا هکنی ایا رب

 زابرسوع اجشیدرف وسرت ینا وجزا ناوتیم یطرش بات زاب نوناقزا هدافتسااب
 . تسا ناسآ رایسب نآ هارو « درک تیبرت زابناجو

 مادختسا یفکم قوقحاب ار هلاس ۱۸, ناوج رفن تسیب شیامزآ ناوتعی - الثم

 ینز تشم یارب لاس هس تدمرد میها وخیم ار امش هک میئوگیم هدع نیابو مینکیم

 شزروداتسا رظن تحت ار هدعنیا رصعو حبص زورره لاسهس تدمبو « مینک تییرت

 هقباسم رتفیعض یاههدع و هدع نیا نیب بقرم و « مینکیم تیبرت ینز تشم یارب
 .میهدیم رارق قیوشت دروم اراهنآ هزیاج نداداب یزوریپ ضحمب و مینکیم رارقرب

 هب دیاب هدع كياب میئوکب هدع نیاب لاسهس زادعب تسا نکمم مود هلح رم رد

 درک دنهاوخ لوبق قایتشااب هدع نیا « دیبوکب ار اهنآ همه تشماب دیاب امشو میگنج
 دندز كتك لصقم ار اهنآ و دندرک یمفا و دروخو دز یاهدعاب لوا هبترمرد یتفد د

 سپ دننک تکر ش دروح ودز دنچرد رگاو تفر دهاوخ الاب یلیع اهنآ یگنج هیحور
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 ینعی,دشدنهآ وخ ینز تشم نارامیبهب لیدبت وسرت ناوج هدعنیا لاسجنپاب راهچ زا

 هدع نیا « دش دنهاوخ رامیبو نارگن « ینابصع دننزناپ دن روخن تشم هتفه كي رگا

 راک قطنمو لقعرگید اجنیارد «دناهدش ین ز تشمهب داتعم ردخمدا وم هب ناداتعم دننام

 قوش ككياب هدارایبو رایتخایب  دیهد ناشن ار نمشد هدع نیاب تسا یفاک <« دنکیمن
 . درک دنهاوخ هلمح نمشدب یصاخ ناجیهو

 ار دوخ نایهاپس اهینامثع خیراتزا یاهرود كی رد -:ینامئع یاهیرچ ینب

 هاپسینعب «یرچینی» مانی تشاد یهاپسینامثعمیلس ناطلس«دندرکیم تیبرت روطنیمه

 «یرچ ینی»هاپس «ینامثع نیطالس...2:دسد وئیم هاپسنیا هاب ردینامل آ «زتم نتشاودیدج

 رگ ا«دنک ل وغشم ار اهنآ تسناوتیمن زیچچیه « ثگنجزج هک دندرکیم تیبرت یروط ار

 زا روشک لعخاد رد ار تیتماو دندرکیم شروشب تردابم « دندربیم رسب حلص لاحرد

 ناهج یاهشت را نیب رد «هز ورما «دندشيمینامشع نیطالس رییغت بیسینامزو دند ربیمنیب

 تشادن دوجو مه هتشذگ ردو دشاب «یرچ ینی» هایس هدنیامن هک درادن دوج و یاه ومن

 دنموربت تلمككي «تراپسا» هکینامزو دالیم زا لبق هنمزارد «تراپسا» شترا طقفو

 .دشیم بوسحم ینامثع رد «یرچینی» هاپس یارب یاهنیرق دوب
 رد ری رچى نب موس ؛هلزاز مود« لیس لوا ءدرادن ج الع زیچ هس دنتفگیم هتشذگ للم

 تبافک دنتشاد صوصخم مروفینوا هک روبزم نازابرس هدهاشم و مسا دراوم یضعب

 . دنک یلاخ ار نادیم .مصح هک درکیم

 تفهو دندرکیم توعد گنج میلعت یارب یکلاس هدزناپزا ار هایس نیا دا رفا

 دومنیم دشرو دیدرگیم یوق اهنآهینبنوچ نآ زادعب و دندوب تیبرتو میلعتتجت لاس

 هاپس نآ رد ناناوج نیا رگید لاس تشهو دندادیم (یرچینی) هاپس لیوحت ار اهنآ

 ككتجنادیمب هک دنتسنادیم قبال ار اهنآ لاس ۱۵ ژادعب . دنتف رگیما رف ار یگنج نونف

 لوطلاسهدزناپ هتسجربو هدبز هاپس نآ زا زابرس كی تیبرتومیلعت نیاربانب «دنتسرفپ

 دروم دندیگنجیم ًاسئادو دنتشاد كگنجهب هقالع هک نانآ ینامثع ناهاشداپ زا

 کرهمیب دروم دندیگنجیمن و دندوب وجحلص هکیئاهنآ یلو دندوب یرچینب هقالع

 ,.دندوب یرجیمث هنیک و

 یاهش ورابنازابرسو نارا د هج رد «نآ رسفاهک یئاهشترا ردناهج رد رضاحلاحرد
 اک رج

 "آپ سس

 .نایناریا کنج هاش باتک زا -۱



 ِج ___ ر ۳۱
 یگنج شزرا دنوشیم تیبرت لیامت و هدارا و لقع زا هدافتسا شور اب ینعی یمیدق
 یمک رایسب دودح ات اهن آ هک دننیبیم ار یرجنر هرود هکیناسک رکم « تسا مک اهنآ

 داتسا ابو دننکیم یرنشیب نیرسمت هک هدع نآ رسم دنوشیم یطرش ندیگنج یارب

 باتزاب نوناقزا رضاح لاحرد یماظن ناهدنامرف هک تسنیا مهنآ یلصا تلع

 , كتتسه ع الطایب یطرش

 زا یلو , دنراد یبرجت تاعالطا طقف اهنآ زا یحربزین نيقلت نوناقزا هوالعب

  دوشیمن هدافتسا یدودحات قیوشت نف

 رتک ر نادقف « دراد دوجو شترارد امیشزومآ زکارم رد هک یصقن نیرتگ رزب

 رفن ود اسب كي لقادح یشزومآ زک رمره نم رظنب « تسا تیبرتو میلعترد صصختم
 هوالعپ دنشابهتشاد ها رمه رواشمناونعبدیاب تیبرت ومیلعت رد صصختم سانشناور رتک د
 . تسا مزال زین یعامتجا راک ددمو (واکناورای) تسیلاناکیسپرفن دنچ

 شقنتسرد , یشزومآ زکارمرد یعامتجا ناراکددمای ناواکناور « نمرظنب
 مامت تمالسو تحصزا دصرد دون « مینادیماسم هک احناآ اتو دنراد ار روتوم نغور
 .دراد هطوبرم یاهنغورب یگتسب تالآ نیشام هدنورگ وهدن زغل یاههرهم و چیپوهاگتسد

 دیاب نارسفا و نارادهجرد و نازابرس یگنج شزرا ندربالاب یارب لاحرهب
 یاتزابنونافزا هدافتسا نفو « درک انشآ یطرش باتزاب نوناقاب ار ناوج ناهدنامرف
 یتسیاپ یماظن یاهشزومآ و دومن سبردت رتلصفم و رتقیمع یاهنیمزرد ار. یطرش
 . دریگ رارق دیدج هدنزراو یملع تشک نیا هیاپرب

 ار نازاب رس ناوتیم یدایز تبسنهب فلواپ یطرش بات زاب نوناق زا هدافتسااب
 .درک یزابناجو کنج هدامآ یدوخب دوخو یدارا ربع روطب

 رظن ثحبم نیارد هکلب 1 مهدرارق ناویح لداعم ار ناسيا مها وخیمن نم هتبلا

 یهاگآاب و نامیاو هدیقعیور زاهک « تسا یزابناجناناوجاب منانخس یور و هدیفعو
 ع افد تقیقح و قح زا نانمشد لباقم رد ؛ دوخ روشک رد « دنلیام و دنهاوخیم لماک
 زا هدع نیاهب نیا رباثب دنس تیم ناشد وعت یرهاظ لیم فالح رب ندیگنجزایلو ءدننک

 باتزاب نوناق كمکب هک ء دوشیم مالعا تسودعونو تسرپ نطو نازابرسو ناناوج
 .دنربپ نیبزا نمشداب ندیگنجزا ار دوخ سرت « دنناوتیم یطرش



۳۱ 

 .یکشزپناورویکشزی رد ف وا نون اقزآ هدافتسا -مجنب ثحبم
 .ناب اب داهج هنعم هريش نتق رگ

 تفرگ تاناوبح هدعمزا ار یدعمزالهریش نا وتیمیطرشبات زاب نوناقگمک هب

 . تسا ثّگس ناهد قازب نتعاس یراجشور ًانیع نآ قبرطو

 مینادیمام .دندروآ تسدب ار مزال یدعم هريش بسا هدعمزا دنها وخيم الم

 نیدنچرگا الاح « دنکیم حشرتیاهدعم یاههریش ریاسو دیسااذغ مضه يا رب هدعم هک
 .گنز یادصاب طقفیتدمزا سپ میروآ رد ادصب اریگنز بساهب اذغنداد ماگنههبترم

 .دنکیم حشرت ارمزالهریش بساهدعم

 درکیم با رطضا و تشحد دیو ك زیادصا رچ

 .مینک لقن یرونهجاوخ یافآ یاههتشون زا مهناتساد ودیکی دیئامرفب هزاجا

 لهچ مراد یتسود» : دنسبونیم نورد ناهج یاهیتفگش باتک رد یرون هجاوخ یاقآ

 کنز یادص ندینشزا یل و «برشم شوحو داشو ملاسویوق تسبدرم هک هلاس دنچو
 شدوخ بجعت بج وم هک دهدیم تسد واب یتحارا و تشحو نانچ گر زب یاهتعاس

 .«همهزا شیب شدوخو دنابجعترد وا تلاح نیا زا همه .ددرگیم

 دوشیم مولعم « دروآأیم دایب اردوخ یک دوک نامز تارطاخ صخش نیا هرخالاب
 لفط نیا ردام هک یبشرد « دنتشاد لزنم رالاسهیس دجسم تشپ تیل وفط نامز رد هک
 مهرس تشپ مه رالاسهپس دجسم گ رزب تعاس گنز « تسا هدوب ندنک ناج لاحرد

 . تساهدرکیم ادص

 بات زاب(خس ابرو صخش نیا تشحوسرت و «كرحما) کنز یادص دادیور نیارد

 نطاب روعشرد ار دوخرثا یگلاس دنچو لهچنسات تیلوفط نامز رد هک تسا یطرش
 . تسا هتشاذگ یقاب صخش نیا

 :هجلاعم هار

 زا اردو تشحو سرتتلع دياب : ال وا هک تسا نیا صخش نبا ةسل اعم هار

 ( دروایب رطاخب دناوتن یرادیب تلاح رد رگا و دنادب گرزب یاهتعاس کنز یادص

 .دزوآ دهاوخ دابهب تل وهس هب زونپیهلاحرد

 شتشحوو سرتات دوشنیقلتیتسیاب زونییهلاح رد تلعزایماگ آ زادعب - اناث

 .دورب نییزآ



۳۳ 

 دوب ردد نذ هیش هک یمناخ هفایق

 . دنکیم یتحاراسن دیلوت هدوب ردپ نز هیبش هک یمناسخ هفایق ریز دادیور رد
 میارب دوب انشآ یاهزادنا ات یسانشناور لوصاب هک "نم ناتسود زا یمناخ كبي ...ر

 و شوح یلیح مه لوا تعاس ردو تشاد توعد ینامهم كيزد هک ء درکیم فیرمت

 لواتعاسکیزاسپ هبترم كي نیا دوجو اب تفگیمیلو دیدنخیم و تفگیم .دوب داش
 مرظنب صاخشا نيامامت رگید . دش ادیپنمرد یدیدش رایسب هولنا و مغساسحا مدید

 هودنا هصالح « دمآیم هدننک لسک مرظنب دنتخاونیم هک یکیزوم . دندوب بلاج ريغ

 مه شدوع ءادتبا « دادیم حیضوت مناخ هکیروطب . دوب هنفرگارم یاپارس یهایس
 . درک ربیغت هبترمکی ارچ تسنادیمن

 یوریتدم . لزنمتفرو دش مامن ینامهمات تفای همادا وا هودناو مغروطنیمه

 بشیدیدش نیاب هودنا تلاحكي هک دید رگ بج ومزیچ هچ هک درک رکف ع وضوم نیا
 نالفهک دش ع ورش یتقوزا تلاح نیا هک دمآ شدایب هبترم كي « دنک خلت اروا ینیشن

 هزات هک یمناحخ نآ اب یئانشآ زا دعب هقیقد دنج تسرد تفگیم ینعب . دید ار مفاح

 یفرعم مناخ نآب یتقو نم «بوح .داد تسد نمب تلاح نیا « دوپ هدش ینامهم دراو

 نمبو متخانشیمن الصا ار مناخ نیا . دش مامت و میدرک شب وشوح لومعم لثم مدش
 دوجو یرهاظ لیلد چیه . درک تبحص نماب مرنو مرگ مه یلیخ ‹ دوب هدرکن یتناها
 .دوشب نم یتساران تعاب ینامهمرد مناخ نیا روضح هک تشادن

 هدنعن و مناخ نیا یاهوم , مناخ نیا سابل هک دمآ مرطاخب هقیقد دنچ زا سپ

 یردپنز . دوب هدش مردپنز « نم یک دوک مایارد هک دوب ینزكي هیبش ًانيع مناخ نیا

 هک دوب هدروآ دوجوب لمحت لباق ریغ یمنهج كي نم یگچب ساسح حور رد هک
 هدرپسیشومآر فب ار بلطم نیا هک دوب اهتدم هتبلا . دادیم هجنکشو جنر ارم هزادنایب
 ۰.۰ تسبداع یلیخوااب نالامه مطباورو ؛ مدوب هدیشخب مه ار مردپ نزو

 «كگن ز»یاجب هدوب ردپ نز هیبش هک س انشان مناخ نآ هفایق , الاب ناتساد نیارد

 وهاگشیامزآ کس ناهد قازب یاجب منا ینارگنو هودنا  تسا یجراخ «كرحم)و

 . تسا هدنام یقاب یک د وک نامز زا نآ رثا هک ت سا یطرش باتزاب نوناق «خساپ»
 فلواب نوناقزا هدافتسااب یناود یاهب رامیپ زا یخ رب هجلاعم

 فل واپ نوناق هلیسوب ار یناور یاهیرامیبزا یخرب تاجلاعمشور هکنپا یارب

 . یدون هجاوخ یاقآ هتشون نورد یایند باتک زا -۱
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 اریز «منک فیرعت امش یارب ار فلو اپ رگید نوناق هس البق مراچان ,میوگب امش یارب
 هس « ماهدرک نایب امش یارب اجنیا ات هک یطرش باتزاب نوناق كيرب هوالع فلواپ
 .منکیم فیرعت امش یارب راصختحخا روطب ار اهنآ هک دومن فشک رورمب رکگید توناق

 یقافت رگید تافاشتک او تاعارتخازا یرایسبلثم نوناف هس نیا فشک ع ورش

 تسا بلاجیلیش امش یا رب «دش نوناق هس نیا فشک بج وم لیس ندمآ ینعب « دوب

 دوشیساکعنا تاکیرحت نیناوقریاس فشک ثعاب لیس ندمآدوشیم نکممروطچ هک
 رگید نوسناق هس شیادیپ ثعاب لیس روطچ هک درک دیهاوخ هظحالم ریز رد الاح
 .دش یطرش با زاب

 یبصع تاکب رحت وليس
 یطایتحایب اب هارمه لیس نیاو دمآ یگرزب لیس 'دارگنینل رد ۱۹۲۴ لاسرد

 هک بیئرت ناب « دش یبلاج رایسب فشک ثعاب فلواپ هاگشیامزآ یدصتم يمظنیبو
 بارطضاو تشحو و درک رپ ار هاگشیام زآ یاضف بالیس « هاگشامزآ رومأمتبیغرد

 دنوش ج راخنآ زا دنتسنا وتیمن و دندوب سوبحم دوخ یاهسفقرد هک اهگسرد یدایز
 یا ربياهمدعم هک .دش هدهاشم یبیجع هدیدپ یدصتم تعجارم ماگنهب .دروآ دوج وب

 . دیدرگ رتشیب تاعلاطم
 .باصعابداب ز داشف تلعب یمنشداب یتسود فطا وعیاجندشض وع
 ینیعم طبارش تحت زارد تدم یط هک اهتگس راتفر هک درک هدهاشم فلواپ

 دندوب هدرک ادیپ هاگشیامزآ نیرومآمهب تبسن یاهناتسود رایسب تلاحو هدش عقاو
 نیا دنهدیم ناشن نابدصتمو واب تبسن یاهنامصح رایسب تلاحو هدش ضوع یلکب

 . دسرب یرگید جیاتنهب و دنک زاغآ !ر یرگید تاقیقحت فلواپ هک دش ثعاب هدیدپ
 زاسیو وراد یدح کس باصعا هاگتسد لمحت تردق هک دش هج وتم فل واپ

 تدش دابزا بیت ترهب « دوش رتشیب مهزاب یجراخ «كرحم» و راشف هچنانچ دح نآ

 . دیآ دیدپ ریز تلاحهس نیا زا یکی تسا نکمم

 تخاونکت_تلاح لداهلح رم

 یزغم تیلاعف ناسکباب یواستم ؛تخاونکی تلاح ارنآ فل واپ هک لوا هلحرم
 ندومن هتسخو باصعاب راشف زا سپ تلاح نآ رد هک تسا یتلاح زا ترابع هدیمان

 . تسا ناسکی ندب یور فیعضو یوق «كرحم» ریثأت . نا ویحای ناسنا
 یعناصزیورب رتکد یاقآ بانج مرتحم دنمشناد زا سیون ریز یگانجقوقح باتک زا -۱



۳۹۵ 

 فیعضو یوق «كرحم» هرابرد نم , دوش هدیمهف رتهب ع وضوم هکنیا یارب

 ۰ مهدیم حیضوت یمک نآ رثاو
 یاذغ کسب الثم . دومن فلتخم تاشیامژآ تکسهب نداد اذغ ماگنه تل وای

 یرتشیبیاذغ سپسو دروآ رد !دصب هتسهآ یلیح هبترم كی ار كگنزو داد يمک یلیخ
 . دزوآ رد !دصب مکحم هبترم نیدنچ ار ثگنزو داد

 کنز كت و فیعض کنز یادص یتقو هک 1 درک هدهاشم شیامزآ ود نبا رد

  تسا دنممو مکحم ثگنز یادص یتقو و ؛ دوشیم حشرت مک گس ناهد قازب تسا
 تسافیعض (كرحم) یتقو ینعی « دوشیم شیامزآ هلو دراو رتشیب تكس ناهد بآ

 .تسایوتمه «خساپ» تسا یوفیجراح «كرحم» یتقو و تسا فیعض مه «خساپ»

 کز زیاجب قرب ناب رج

 كگسهبتقوره ینعی « درک هدافتساقرب فیعضنایرج زا , گنز یاجبفلواپ
 لصوگس یاپب یفیعض قرب طقف « دروآ رد ادصب ارثگنز هکنيا یاجب « دادیم اذغ

 فلواپ ینعی « دوب تگنز یادص لثم شاهجیتن تسرد مه قرب نایرج لصو . دشیم

 لقتنم كگسیابب ار قربنایرج طقف هبترمکی اذغاب قرب ندرک هارمه هبترم دنچزاسپ
 . دش یراج کس ناهد قازیمهزاب هک د ومن هدهاشم « درک

 یرتیوققرب نایرجو داد یرتمک یاذغو درک لصویفیعضقرب نایرج فل واپ
 تگسهبیفیعضیکبرتکلا هیرض یتقو هک «تفرگ هجیتن و دادیرتشیب یاذغ و درک ل صو
 تسا فیعض «خساپ» ینعی « دوشیم یراج مک یلیخ گس ناهد بآ « دوشیم دراو

 دوشیمیراج رتشیب کس ناهد بآ « دروآیم دراو یرتیوق یکیرتکلا هبرض یتفو د
 . تسا رنیوف «خساپ» رتیوف «كرحم» لباقمرد ینعب

 تاشیامزآ فلواپ ؛ میدرگیمرب عوضوم لصاب رصتخم حییضوت نیا زا سپ
 باصعاب فلتخم لئاسوب و درک هتسح ار گس تسخن ینعب ‹ درک ع ورش ار یرگید
 دومنهدماشم « درک لصوار یوقو تیعض قرب نایرج دعب « دروآ دراو راشف کس

 كب هعفد ودرهرد ناهد بآ تارطق دادعت ینعی «تسا یکی هجری تلاح ود رهرزد هک

 . تفرگ هجیتن سپ , تسا هزادنا

 (كرحم) ریثأت دشاب هدمآ دراو شیاصعاب راشف البق و دوش هتسخ کس هحنانج

 . تسا ناسکب کس يوررپ فیعضو یوق
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 دنتسه دوطنیمه مهاهن انا

 ماگنه الثم « دوشیم هدید مه اهناسنا یور رب هدش دای لمعلا سکع نیمه نیع

 ناسنایارب تیمها ییایمهم عیاقو ریثأت یگدنز ثداوحو تالکشم زا دایز یگتسح
 دصندش هدنرب ربخ ندینش ریثأت  تسا هتسخشبامعا هک یسک رظن زا . تسا ناسکب

 . تسا ناسکی ناموت دصو ناموت رازه

 یتقو « دیشاب هدش راجد تلاح نیاهب یگدنز یاهیراتفرگ رثارد مه امش دیاش

 ‹ دینکیم ساسحا دوشیم دراو امش باصعاب دایز راشف یللعبانب یعامتجا یگ دنز رد

 داشاهیداش زاهن « دیآیم ینعمیبو ج وپ ناترظنب یگدنز « دیربیمن تذل یگ دنز زا هک
 ندش هتشک هب هنو دبربیم تذل دوخ ندوب هدنز زاهن , نیکمغ اهمغ زا هن و دیوشیم

 یجوبساسحا . دنکیم رت نیکمغ هت ورت لاحش وح ارامشهن یلماعجیه 6 لهدم تسمه

 . دینکیم یگدوهیبو
 ریز ۰ تسا تعیبط گ رزب زاجعا زا ع وضوم نیا هک « دوشن شومارف هتبثا

 ربارب رد « دش دراو راشف شباصعاب دحزا شیب یتقو « تسا ماردعاپ موکحم هکیسک

 تگنج یاههلولگ اب رادهبوچ لباقمرد « دوشیم درسنوخ و توافتیب گرم و مادعا

 رگا مادعاب موکحم صخش دوشیم توافتیب و انتعایب و « درسن وش (ثگنفت) رازفا
 .دنکیمنیتشح و و سرت ساسحا چیه « دشاب هدمآ دراو شیاصعارب راشف یفاک هزادناب

 : هجیش

 یور یجراخ فیعضو یوق (كرحم) ریثأت « یگتسخو باصعاب راشف زا سپ
 . تسا ناسکب ناوبحات ناسا ندب

 شقانتم تلاح - مود تلاح

 ارس باصعا ؛درک رتشیب ار یجراخ یاهراشف دوخ یاهشیامزآ رد فل واپ

 لباقم رد گس هک درک هدهاشم یتلاح نینچ رد «دومن هتسخ لوا تلاح زا رتشیب
 لباقم رد سکعرب یلو «دهدیمن ناشن یلمعلاسکع و «یخساپ» چیه یوق «كرحم»

 .دهدیم (خساپ» کیعض «لرحم»

 ثکسباصعا رگا هک تسا یتلاسزا ترابع ضقانتم تلاح ای مود هلحرم سپ

 یوف «كرحم» ربارب رد کس شیامزآ ماگنه دوش هتسخ لوا تلاح هزادنا زا شیب

 ؟خساپ»فیعض «كرحم» رباربرد یلو دوشیمن حش رت شناهدقا زب ینعی»دهدیمن (خساپ»

 .دوشیم حشرت شنامد قازب ینعی ءدهدیم
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 ` ناسا دد ضقانتم تلاح رثا
 یاهیتحاران رثارد ناسنا هک بیترتنیاب «دوشیم هدید ناسنارد ضقأنتم تلاح

 یلوءدنکن سح ارشتالضع یوررب دراو یوق یاههبرض ,تسا نکمم يبصع دیدش

 تحاران فیعض هبرض رثا رد ینعی « دنک سح شیاپ فک اب ار ینزوس یئزج سامن

 + ےل وسا

 دای زراشف یگ دن ز كان رطح ودی دشیاهیراتفرگ للعب هک یصاخش!تسا لیلدنیمهب
 یلو دنتسه توافتیب ؛ نیگنس رایسب تامیالما راب ریزرد ,دوشیم دراو ناشباصعاب

 اب دنشکب ,دنزادنایپ هار دایرف « دنوش رجفنم تسا نکمم یفرح نیرتکچوک رثا رد
 .دننک یشک دوخ

 شضقانتم رای تلاح - موس هلحرم ۱ ۱

 و هدیمان «ضقانتم رایسب» هلحرم فلواپ ار یعافد لمعلا سکع هلحرم نیموس

 هلح رم نیا رد . دوب هتشاذگ اهکس راتفر رد فورعم لیس هک « تسا یریثأت نامه نآ

 .دندرگیمتبثم «یفنمیطرش یاهباتزاب و دن وشیم یفنم ناهگان.تبثم یطرشیاهباتزاب
 ینابهگتهبتبسن و دوشیم نمشد هدوب شتسود هک ی نابهگنهب تبسن كکس الثم

 ۱ .دنکیم یتسود ساسحا هتسنادیم نمشد هک

 هدرا و یبصع یگتسع و راشف هک دوشيم هدهاشم یتقو صقانتم تلاح نیا و

 .دشاب هژادنا زا شیب

 ومظن نودب ار یطرش یاهلرحم «اهگس ندرک ینابصع و هتسخ یارب فل واپ

 هلحرم و ؛درکیم هتسخ ییاوخیب و دايز راک هلیسوب ار کس اب « دربیم راکپ بیترت

 .دیجنسیم ار اه«رحم» ریثأت سپس و دومنیم رتشیب ار تکس تینابصع و یگتسح
 شیب راشف ندروآ دراو جیاتنزا یکی ؛دوشیم هدید زین ناسنا رد موس هلحرم

 حیضوتدعب تاحفصرد هک تسا ییهذمویسایس دیاقعرییغت «ناسنا باصعاب هزادنازا

 .داد میهاوعت یرتشیب

 یناود یاب دامیپ هجلاعم رد موس هلح رم هدافتسا دروم

 یایبرامیب و نونج هجلاعم تایفشک نیا زا هدافتسا « هتسجرب دراوم زا یکی

 ؛ هیسور هلمجنم اهروشک زا یضعبرد زونه هک یقرب كوشزا هدافتسا اب ءرگید ینادد
 وباصعا هاگتسدبق ربداب رجند رک لصوابدرومنبارد تام وسررم ناریاو ناتسلگنا

 رامیپ رد ار «ضقانتم رایسب» تلاح ینعی یطرش یاتزاب زا موس هلحرم « ضیرم زغم
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 .دنربپ نایمزا !روایلبق راتفروراکفا «نیقلتاب دننکیمیعس نآز ا سپ ودنرو آيم دوج وب

 و دش هدرب راکب زین مود یناهچ کنج یحور نارامیب هرابرد شور نیمه

 , دندوب هدید مشچ هپ كيدزنزا ار گرم هک ینازاب رس «تشاد یدنمدوس رایسب جیاتن

 .دندیدرگ راچد شیوشت و رطاخ یگتفشآ .بارطضا «يناور فلتخم یاهیرامیب هب
 ناشیاصخا هاگتسد هب راشفاب و فل واپ تایفشک زا هدافتسااب نارامیب نیا رتشیب

 .دندشهجلاعم دنراد ناسنا باصعا هاگتسدرد ارریثأتنیمه هکیئاهورادو قرب هلیسوب

 ه والع و تسا لوادتم یکشزیناور نامهای «یرتایکیسب» رد هزورما شور نبا

 نیلوسنآ یبرزت هلیس وب ندب دنق رادمم ندروآ نیئاپ اب وراد و یقرب كوشزا هدافتسا رب

 .دننکیم هجلاعم ار یحور نارامیب شخبدیما راکفا نیقلت و

 «دوریمالاب یریذپنیفلت نازیم .دوش هتسخ صخش باصعا یوحنرهب تقوره
 ناوتیم ارهجل اعم قیرطنیا «نیاربانب ,دوشیم هدامآ مزیت وئپیه یارب مزیناگ را هحسمتن زد

 .تسناد مزیتونیپه قیرطزا هجلاعم یعون

 مزیت ونپیه هلیسوب یطرش یاهیان زاب فثک

 باتک رد «نورک ول یلسل» ء دنراد یکیدزن هطبار مزیتونپیه اب یطرش باتزاب
 یسورپ هک (مالک )مانبیباتک رد «فون یتالپ»سورسانشنا ور هک دسیونیم «مزیت ونپیه»
 زا یلیخ هک دهدیم حیضوت . .اسیدرگ رشتنم نآ یسیلگنا همجرت ًادعب و تفای راشتنا
 هلرحمهک یلماوع و مزیتونپیهزا یطرش باتزاب تارثا فشک یارب یسورناواکناور
 دنکیم تشگ زاب یتاظحلهب رامیب تارطاحخ عقومنیارد اریز دننکیم هدافتسا تسااهنآ
 دوش مولعم تلع ات دش ادیپ یاهطبار هکنیمه و , تسا هدرک زورب شتک او نیا هک

 لمعكي هجیتننیا تقیفحردو دوریم نیبزا دوخ یدوخب «باتزاب» نامهای (ساکمنا)

 هباشم تانیقلت زا یاهراپ رگشیامن یطرش باتزاب اریز تسا مزینونپیه زا «شک زاب»

 لاح رد یرامیب تلع فشک ضحمب بیت رت نیدب سپ . تسا «۱یکیت ونییهیشک زاب »

 .دوریم نیب زا بات زاب زوتپیه

 هک ینارامیب دص رد ۷۸ رد وا صاسحت یاهشور تسا یعدم « فون یتالپ »

 نیا دشاب هتشاد تقیقح یزیچج نینچرگا و تسا هتشاد رثا دسناهدوب وا نامرد تحت

 .تسا رتالاو یلیح دی ورف تامیطت زا كينكت

¥. Post bypnotique 
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 مجند, ثحبم یلک هجیتن :

 یاهیرامیب زا یعرب ناوتیم ‹ فلواپ یطرش یاهباتزاب ریاس زا هدافتسا اب ۱

 .درک هجلاعم ار یناور

 قیرطزاتلع فشک ضحمب و ؛تسامزیت ونپیه «اهبات زاب فشک قیرط نیرتهب -+
 « دیابیم دوبهب رامیب و دن وریم نیب زا و دن وشیم هتسکش یطرش یاهساکعنا مزیت ونپیه
 دوجوب نمض رد و ؛ تسا یطرش یاهبات زاب هدن رب نیب زا مزیت ونپیه هک مينیبیم سپ

 .هلشابیمزین اهبات زاب هدنروآ

 یعامتجا دوما رد فلواب نینا وقزا هدافتسا - مشش ثحبم

 یسایسدومادد هدافتسا فلا

 یبهذم روما دد هدافتسا تب

 یگ دنز و یسایس روما رد فا واپ نینأوق زا هدافتسا - فلا

 و تاعلاطم قبط یوحنب كي ره نارادمتسایس و نادنمشناد «میدق یاهنامز زا
 دنمقالعیسک رکا و دندرکیم هدافتسا یساکعنا تاکیرحت نیناوق زا یصخشتایبرجت

 هعلاطماب دنا وتم دشاب یطرش یاهباتزاب زا هدافتسا فلتخم دراوم یروآ ممجهب

 هيلع یطرش باتزاب نوناقزا هیواعم هدافتسا هلمجزا «دنک یروآ عمج اراهنآ ءخیرات

 .دوشیم هتفگ هصالح روطب ریز رد هک «دشابیم (ع)یلع ترضح
 یادتپازا ار ناکدوک راکفا هکنيا یاربهیواعم هک تساتیاور - هب واعم هپ رگ ۱

 هدا وناخهب یئاههب رگ هچب ؛دوبهدا دروتسد «دنک كب رحت(ع )یلعترضح هیلعیک دوک
 سپ دننزب !دص هی واعم یاههبرگ ار اهنآ و «دنهدب دنتسه كچ وک هچب یاراد هک یثاه

 حبص زورکی « دندرکیم رارقرب یتفلاو سنا اههبرگهچب اب كچوک یاههچب هکنآ زا
 «یلع» ار امش یاههب رگ هک نتفگیم و «تسین ناشیاههبرگ هک دندیدیم و دندشیم رادیب

 هتخیگنا رب (ع )یلع ترضحهب تبسن یتهوصح و ترفن ناکدوک رد بیت تنیاب و هدر

 تیسن ار صاخشا تموصح و ترفن سح ناوتیم فل واب نوناق زا هدافتسا اب

 .دومت دنمقالع سکعب ابو تخیگنارب یبهذمو یسایس ناربهرا
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 (۱)هرک تکنجرد فلواب نوناق زا اهتسین ومک یسایس هدافتسا

 دافتسا اب هرک کنج رد دنهدیم تسدب برغ یایند ناققحم هک ی تاعالطا قبط

 و تل ود هيلع یئافارتعاب رادا و هجنکش نودسب ار یگنج نا ریسا فل واب تاعلاطم زا

 یاهشوگ رد اهنت ا۔ھتدم ار یگنج ریسا هک بیترت نیاب دندرکیم دوخ تموکح
 .دندروآیم دراو وا هب یحور فلتخم یاهراشف و دنتعادنایم

 و مرج زا « دسندرکیم اهر فیلکتالب یلاوتم یاهزور ار یگنج ناریسا الثم

 مک اب هوالعب . دنتشاذگیماو شبا رطضا و شیوشت لاحب و دندزیمن یفرح شتازاجم
 «دندرکیم هتسح زین یندب ظاحل زا اروا .تحارتسا و شیاسآ لئاسو ناصقن و یئاذغ

 دنحره و دندنا وخيم دساف !راهن آ ءهتفگ دب شاهمکاح هاگتسد و تلودزا لاح نیعرد
 و هدارآ و هدرک تبحص شریسا ناتسود زا یکی فارتعا و تنایخ زا رابکب تقو

 هلح رم داجبا زا سپ هرعالاب هکیروطب . دننخاسیم لزلزتم بیترت نیدب اروا هیحور
 ناینادنز هداد هیحور ربیغت یلکب یگنج ریسا «فلواپ « ضقانتمرایسب » تلاحینعی موس
 و هانگ هب یبتک فارتعا اب هدناوخ نئاخ ار دوخ تلود « هتشادنپ تسود ار دوح

 وابتبسن یرت دیدش تازاجم یارجا اب هک درکیم اضاقت دوخ ناینادنززا دوخ تنایح

 راشف دح زا شیب ناسنا باصعاب یتقو .دنهاکب شینادجو باذع و هتشذگ ناهانگ زا

 .دوشیم هدامآ یریذپنیفلت یارب صخش «دوش دراو

 .دیسد یهاشداپ هب یطرش بات زاب نوناق كمکب شوب داد هن وگچ
 ررهمیتقو ...) :دسب وئیم نتخومآ یسانشناور باتک رد یعانص دومحمرتک د

 بسا رب دعبزور ناربا دشرا نارادرس هک دوش نیعم بيت رتنیاب هیجوبمک نیشناج دش

 یهاشداپهب اروا دیشک ههیش تسخنسک ره بسا و دن زاتب ینیعملحم ات و دن وش راوص
 لحمهب شیپبش ارشویراد بسا دیشی دنا یاهلیحشوب راد روحخآ ریم؛دن رادرب ناریا

 دعبزور حبص دیشک ههیشراب نی دنچ بسا .داد ناشن ینایدام واهب اجنآ رد و درب نیعم

 .دناسر ناریا یهاشنهاشهب اردوج را وسو .دیشک ههیشلحمنآ ندبدزا شویراد بسا

 .دشابیم یطرش «خساپ» بسا ههیش و «كرحم» هط وب رم لحم دادی ور نیارد

 هکیناسک «یسایس دصاقمب ندیسر و تاباختنا رد و یرادروشک و تسایس رد

 یواکناور نیقلت و یطرش باتزاب نوناق صوصعخرد یرتشیب تاعالطا لوپرب هوالع
 سس ي سس سس

 ابنیک رتفد یئاتج قوقح باتک زا یمناسزیورب رثکد زا یسیون ںی -۱
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 دشاب تقیقح و قحب ندیسر فده رگا و « درک دنهاوخ بسک یرتشیب تیقفوم دنرار

 .تسا رتعبرس تیقفوم

 تلودسب تبسن ار صاخشا دیاقع و راکفا ناوتیم فل واپ نوناق زا هداقتسا اب

 .داد رییغت دوعت عوبتم

 نوت اقزآاهد زماند قاشع هدافتسااب قوذعمل دندروآ تددب تر زی زار

 ۱ ۱ یط رش باث راب

 عقاورد دن ربیم هارمه یاهیدهو دن وريم قوشعم رادیدب قاشع و اهدزمان یتقو

 و هیده نیا رکا و دنیامنیم یرتشیب هقالع داجیا یطرش باتزاب نوناق زا هدافتسا اب

 قشع بن و هجرد نازيم هسلجهب هسلج ًاملسم «دوش هداد تاقالم هبت رمره رد ینب ریش

 هک دنادب ار دوخ قشع بت هجرد نتفر الاب تلع قوشعم هکنیا نودب «دوریم رتالاب

 راداو و دوخ هب تبسن قشاع و قشع دابدزا یارب نارتعخد سکع هب نینچمه

 تقوره ینعی .دننک هدافتسا رث وم ًاعقاو هیرح نیازا دننا وتیم جا ودزا هب نارسپ ندرک

 «تسدرس همکد تفج كب تاوارک كي باروج تفج كبي «دنوریم قشاع تاقالم هب
 یاپ هسلجره «بیترت نیدب و دننک هیده دوخ هتسخلد قشاع هب هریغ و ...نهاریپ كی

 . .دنشکب ولج رتشیب جاودزا یارب ارار قشاع

 نامدرم ندرک هارمهو نابفارطا و ناتسود راکفا نداد رییغت یاههار زا یکی

 .تسا ثواب نوناق نیمهزا هدافتسا «ووح دیاقع اب

 ناوتیم تلوسهسب هامیمص و مرگ ندرک یئاریذپ و نداد هیدسه هبترم دنچ اب
 نادنرو ناک ریز رثکا ؛دومنقفا وم دوخاب ارنیفلاخم و «دروآ لمعب ار همزال تانیقل

 و تاجردب و «دننکیم هدافتسا فلواپ نوناف نیازا هاگ آ ان یصخش تایبرجت قبط رخ

 .دن وشیم لئان یتاعیفرت

 .دوشیم هتشادرب بسانمان یاهجاوذزآ للع و زاد زا هد رب

 باتزابنوناقنامه«تسردرهاظبیل و بسانمانیاهجا ودزا للعهک تسنادیمن یسک
 .تسا هدوب یطرش
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 زا دن زادنیب جاودزا مادب ار اه رتنا وج هکنب [یآ رب نسم نات ز و نادرم

 .دننکیم هداغتسا یط رش بان زاب نون اق

 ,ووشیم ریسا یروجان و تشز حاودزا مادب یئابیزو نا وج رسپ اب رتخد یماک

 هدروحن بیرف هک دوشیم هاگآ یهاتوک تدم زا سپ , تسین هجوتم زاغآ رد يلو
 "هلماک بیرف نیا « تسا هداد بیرف ارب و هک تسا یطرش باتزاب نوناق نیا . تسا

 كيدزنیاههدا وناخ و مدرم همه یتح و لباقم هجوز اب ج وز یلو «تسا هدوب هاگ | ان

 مشچ رگم «یتساوح لوا زور زا تدوع » دنیوگیم واب مه هدروخ بیرف ناوج نبا
 ناوجهینکیم تفلاخم یاهدش هدز لو و هتسشن ورف تسوه هک الاح «یتشادن شوگ و

 دمهفیمن و دنادیمن | ریز « دنکیم توکس دنیبیم رصقم رهاظرد ار دوخ هک مه هراچیب

 بسانمان جاودزا هرد هب یداراربغ روطب یطرش باتزاب یوق نوناق ریثأت تحت هک
 .دوشيم حرحصان یاهجاودزا بج وم یطرش باتزاب نونافروطنیا .تساهدرک طوقس

 ادروآ یمدد دوخ جاودزاهب اد یئاسز رتخد یتشذ و نسمد رمدوطچ

 درم «ابز و هلاس ۱٩ رتخد و تشاد یتشزو هايس تروص و دوب هلاس ۴۹ درم

 «دیرخنوگ ان وگ یاهسابل رتخد یا رب «دروآ وداک و هیده درک تبحم دمآ رتخد هناخب

 ار هدا وناح و هناح لو .داد تالکش و ینبریش .درک توعد صقر و ینامهیم و ماشب

 «دوب یشوخ و ینیریش و دهش زا یاهولج « درم تشز هفایق و لکیه « دروآ تسدب

 لاسکب زا سپ یلو «داد جاودزاب تیاضر و دش درم قشاع یدودح ات رتخد هرخالاب

 تفگیم رتخد هچره ءدنام اجب تیعقاو طقف و تفر نیب زا یطرش باتزاب نوناق رثا
 .درکیمن رواب یسک متشادن تسود لوا زا ار درمنیا نم

 دش داتف رگ شدوخزا ر نسم کرتخد جاودزا مادب هک یرس

 و دن وشیم رپسآ بسانمان یاهجاودزا مادب رتشیب ناوج نارسپ رضاح لاح رد

 یطرش باتزاب نوناق ندرب راکب نف زا هزادنا هچ ات رتخد هک دراد ناب یکتسب نیا
 .دشاب هتشاد یهاگآ

 اهتبحم تشادن لاس ۲۲ زا شیب زیورپ دوب رتنسم رسپزا لاس ۴ هویب مناخ
 یسنج دیدش جایتحا ء رسپ زا رتخد یگداوناح مرگیاهیئاریذپ و رتخد یاهشزا و و

 «درک ریسا تشزو ابیزان و دوخزا رتگرزب مناخ جاودزا مادب اربو رگیدفرطزا رسپ



rr 

 رید اهبش . دش لکلا هب داتعم كرسپ « تفر نیب زا یطرش باتزاب نوتاق تارثا یتقو

 یاهمناخلیبق نیا هک ‹ تسبوحخ هچ لقاال یلو .دوب نادرگ رسو مومغم «دهآیم هناخر

 رهوش یارب و . دننک هدافتسا مهزاب یطرش باتزاب نوناقزا مه جاود زا سپ کگنرز

 تشذگ لپ زا ناشرخ یتقو هکنیا هن - دننامب یقاب نیریش و ع وبطم ناشهچب رسپ و

 جاودزا و.یتسا وختدوح «؛روک تمشچ» :دنیوگب هظحلره و .دننک نایفط و نایصع
 هدوب هتساوخن شدوح هرسپ « قمع رد و عقاو رد ءدوبن روطنیا هکیلاح رد « یدرک

 ار رسپ یتدم هویب مناخ رگا اریز . تسا هدوب هدش ریگلفاغ شتاساسحا اربز .تسا

 و میلس لقع هاگچیه دیامن تروشم شماوقا اب و دنک ر کف هک درکیم اهر دون لاحب
 .دادیمن ار هویب متاح نیا اب جاودزا هزاجا شماٌک آ روعش

 + جست

 زار نیا و .دیسر جاودزا و قشع هب نا وتیم یطرش باتزاب نوناق كمکب -۱

 .درادن رگید یوداج چیه هب جایتحا هک تسا قوشعم لد ندروآ تسدب یک رزب

 وتسد دو یارب یاهجرد و عیفرت ناوتیم یطرش باتزاب نوناق كمکب -۲

 .درکاپ
 ییهذم روما رد فلواب نوناقزا هدافتسا :ب

 زیمآ رحسیاههظع وماب ناتساگنا رد مهدجیه نرق رد( ۱)«یلس و ناج»مانبیشیشک

 رییغت ار یراسمشیب هدع یبهذم دیاقع و راسکفا فلواپ نوسناق زا هدافتسا اب و دوخ

 .شغ و فعض هب «هتقر لاحزا درم و نز نیدنچ ًابااغ وا یئارتخس تاسلج رد دادیم

 یراک دب و یدب و یتشز زا ءادتبا رد هک دوب نیا شیشک هظعوم شور . دندشيم راچد
 ًاملسمدنراد ندرگب هکیناهانگهمهنیا اب هک دادیم نانیمطا ارنانآ و تفگیم نخس مدرم

 زایدایز عمج تقونیارد .تعوس دنهاوخ منهج شتآ رد و راچد یورعا باذع هب

 تفرگیم ارف هزادنایب تشحوو سرت «دندوب هدش شیشک تاملک روحسم هک ار مدرع

 لحارمزا هلحرم نیموسهب تقیقحرد و دندمآیمرد طرفم یگتفوک و یگتسخ تلاحبو
 ۱ . دندیسریم فل واپ یطرش باتزاب نوناف

 نان اب نتمطم و مرگنانخس اب و دشیم ضوع شیشک نخس نحل ماگنه نیا رد
 یبخنمدیاقع شریذپ اب و درک ار هتشذگ نا ربج ناوتیم و هدشن رید زونه هک دادیم دیبا

 هب لاحنامه رد نیعمتسم رگا هک « درکیم هفاضا دعب و .تفر نیرب تشهب هب وا صاح

 ١ رتک د یئانچ قوقح باتک زا کینیا 



۳۳ 

 ًامیفتسم «دنریمب یفداصت ندمآ شیپ اب سلجمزا جورح زا سپ و دنورگن وا هدیقع
 بارطضا و شیوشت منهج زا سرت اب بیترت نیدب . دش دنهاوحخ راپسهر منهج هب
 لحهار شیشک نوچ و دادیم دارق ریثأت تحت الماک ار اهنآ و هدرک دابز ار ناگدن ونش

 هتف ریذپا روا فرح «درکیم داهنشيپ بئاصم نیا همهزا رارفیارب یئاسآ و هداس ًاتبسن

 دنتسویپیم شنا وریپ هورگ هب و
 ۱ هیت

 راکفا ناوتیم «فل واپ یطرش باتزابنوناق كمکب هک دوشیم هجیتنالاب هیضق زا
 .داد رییغت یدودح ات ار صاخشا یخرب یبهدم دیاقع و

 رگبید شیشک یبهذم خیل

 یلامشیانرل وراک تلایارد ۱۹۴۷لاسرد «تناج راسمایلی و»(۱)یاهیسررب قبط

 الماک هک دوشیم هدربراکب يبلاج رایسب یاهشور یبهذم سلاجم زا یاهدع اکبرمآ رد

 و دندشیم عمج مه رود سلاجم نیا نیرضاح , دنتسه فلواپ تایفشک تحص دیم
 هرخالاب هکنیا ات دندزیم تسد و دندناوخیم زا وآ دشيم رتعیرس ًابترم هکیئاممتیر اب

 دیدرگیم میسفت نیرضاح نایمرد و دشیم هدروآ سلجمب زین نیگ آ رهز یاهرام

 نیرضاح رتشیب نیگآ رهز یاهرام زا یئاهن تشحو و یمسج یگتسعن تلعب
 دوب مزیتونپیه يعون دو هک تلاح نیا رد و دندشیم راچد فعض و شغ تلاحب

 هک درک شومارف دیابن . دندادیم هدیقع ریبغت هتفرگ زا رق شیشک تاغیلبت ریثأت تحت
 نیارد . دنکیم هدامآ الماک مزیت ونپیه و یربذپ نیقلت یارب ار صخش یبصع یگتسخ

 نوچیل و «دومن هدافتسا یطرش بات زاب نوناق زا نا وتیممه یرگید قیرطزا ص وصح
 ۱ دوشیم اتکا دروم ود نیمهب اذل ؛تسا ام تحب زا جراح

 : هح

 ارصاخشا یخ رب يبهذم دیاقع نا وتیم مزیت ونپیه و فل واپ نوناق زا هدافتسا اب
 داد رییغت

 یریگداب رد یط رش باث زاب نون اق زا هدافتسا - متفه ثحبم
 یطرشبات زاب قیرطزا شرورپو شزومآ و یریگدای هرابرد مهاوخب رگ ا نم

 جداخ نیا و ؛مسیونب هحفص دصناپ رطقب هناگادج باتک كی یتسیاب مسیونب یبلاطم
 بات زاب نوناق مدوب لبام یلیحت هج رگ ,تسا مزیت ونپیه یسانشنا ور ثصمب عوضوم زا



۳۳۵ 
 ی

 دای ناراگ زومآ هبو میامن دراو ناناوج ونو ناکدوک شرورپو شزومآ رد اد یطرش
 و دایز ندرک تبحص نودب و ؛ندروخ شوج و صرح كودب ناوتیم روطچ هک مهدب
 هنافسأنمیل و«تعومآ كدوکب ا ریبلطمعره نا وتيم ناکدوک مف ول مع هب دايز هج ودودب

 :میوگیمراصتخاب نم لاح ر هب دهدیم نمب ار یتص رف نینچ شاعمیا رب شالت هنو نمرمعهن
 ۱ زد رع نیماعم یا

 هیبنت هب رویجم هک دینیبیم رگا . دیوشیم ینابصع سالک رد هک دینیبیم رگا
 مه زاب یلو دیوشنم هتسخ و دینزیم فرح دایز هک دینیبیم رگا «دیتسه درگاش ندرک
 نثمطم ءدن وشیم درو دیدجت امش نادرگاش هک دینیبیم رگا « دمهفیمن یزیج درگاش

 .دیتسه ع الطایب شرورپ و شزومآ نونفزا .دیرادن طلست دوخ راکب امش هک دیشاب
 مهتم ار امش نم هتبلا «دیتک هدافتسا شزومآ رد یطرش باتزاب نوناف زا دیناوتیمن
 راي روطچ هک دناهدادن داي مه امشب اربز ‹ دیتسین رصقم الصا مه امش اریز , منکیمن
 .دراد تقیقح میسبونیم ریزرد هچنآ دیشاب هتشاد دایب طف دیهدب

 مجنپلئاسمو یفراعتم رسک و منابسچب دوح یاهیلدب بسچ را ون مرداق نم -۱
 و منامهفب لوا هسلج نامه رد مراهچ سالک نادرگ اش هب ندز فرح نودب ار یئادتبا
 ۱ .مهدب راپ

 و مود سالک ناد رگ اشب ار یئادتبا مشش و مجنپ سالک هسدنه مرداق نم -۲

 یئادتیامود سالک همه عبر كياب هقیفد هد ضرع رد هکیروطب «مهدب داب یئادتبا موس
 رگید و. دنیوسگب سالک رس نامه ار هریاد اب لیطتسم فیرعت و دننک دناب تشگنا ۱

 ۱ .دننک ظفح لزنمرد ای دنسیونب ةغاک یور هک دشابن یجایتحا
 اب مراهچ نادرگاش یارب ار مهن و متشه سالک هسدنه ای ربج مرضاح نم -۳

 رد یرفن هاجنپ سالک كي رد انثتسا نودب نادرگاش همه و مهدب سرد یئادتبا مجم
 نیا هتبلا .دنهدب باوج و دنریگب راب سالک رس نامهرد عبر هس ات تعاسمین ضرگ

 .ماهدرک شیامزآ ار همه مدوب ملعم هک یلاس هدزناب تدمرد نم ار ورآوع

 دوجو لبنت زومآ شناد »: دیوگیم یوسنارف هگ رزب دنمشناد «هشوپروتکی و»
 «تسین دراو دوخ راکب ملعم ای و تسا ضیرم درگ اش اپ ورادن

 ۱ :یما رگ ملعم یا امش و ۱

 یریگب هجیتن و یئامن لمع نم لدم قباطم هک یراد ار دادعتسا و غ وبن نیا
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 نووخ زا یورب شلابندب هک تساوخ تلدرگا «تسا ناسآ مه رایسبرایسب نمرظنب و

 .دش یهاوخ قفوم ًامتح (؟متکب ار راکنیا مناوتیم روطج) نکلاوئس

 فلواب نوناق جاتن هصالخ

 .درک تیبرت ار تاناویح نا وتیم فل واب نوناقزا هدافتسا اب -۱

 تبسن ار تاناویح یگدنرد هزیرغ ناوتیم یسرش بات زاب نوناف كمکب -۲
 .درب نیبزا ناسنا هب

 و هبرگاب ار کس و شوم اب ار هبرگناوتیم فلواپ نوناق زا هدافتسا اب -۳
 .دومن رشاعم و سنوم ناسنا اب ار گنلپ

 ار ینا ور یاهیرامیب زا یرایسب نا وتیم یساکعنا تاکیرحت نوتاق كمكب -۴

 .دومت هجلاعم
 .دومن رادا و یلمعره هب ار ناسنا ناوتیم فلواپ نوناق كمکب -۵

 .درک ضوع ار یسایسو یبهذم دیاقعنا وتیم یطرش باتزاب نوناق كمکب ۶
 و رکف و لقعزا اهناسنا تی. رت و داشرا یارب زورماب ات میدق یاهنامز زا -۷

 ات شیپ لاس نارازه زا لمع رد یلو ؛دندرکیم هدافتسا یبهدم نامیا و ژردنا و دنپ

 هدوبهجبتنیب یبهذم ناباوشیپ و ارعش ؛نادنمشناد زردنا و دنب هک هدش تباث زورماب

 هکدنکیم تباث و دشکیم زمرق ملق لماوع نیا همه یور یطرش باتزاب نوناق «تسا
 نآوتیم ییهذم دیاّقع و نامیازا هدافتسا نودب و زردنا و دنپ نودیو ندز فرح نودب

 .دومن تیبرت یلمع و هدیقع و رکف ع ونره لوبق یارب ار اهتاسنا
 هجیتن ام هک , دننکض ارتعا مرتحم دنمشناد ناگدنناوخزا یخرب تسا نکمم -

 تسا نکممروطچ سپ ؛میاهدرک هدهاشم لمعرد و هبرجت هب ار داشرآ و زردنا و دنپ

 ؟دشاب هتشادن یاهحشن زردنا و دنپ

 :هک میوکب دياب مرتحم نادنمشناوژا هدع نیا خساپرد

 هار اهنت اریز «متسین زردنا و دنپ و لالدتسا « فرح ریثأت رکنم نم - الوا

 ؛ هیبنت « یبوشت « نیقلت « یئامنهار « دیلقت .تسین یطرش بات زاب نوناق طقف تیبرت

 .دن رث وم رکیدکب كمکب زین اهنیا همه تراوتو طیحم شقن لالدتسا

 لالدتسا و زردنا و دنپ قبرط زا ار یناناوجون ای و ناکدوک امش رگا اینا
 انآ دصرد ٩۰ ات. نارخیب هک هدوب نیا شتلع « دیاهتفرگ هجیتن و هدرک یئامنهار
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 ؛تساهتشاد ارامش نانخسلوبق دادعتسا «ترا وتو طیحم تیبرت طبا رشقط ناوجون

 و شوه تیسف هب و دندشیمن ها رمگ ناشیا ؛ دیدرکیمن یئامنهار مه امش هچنانج و

 دادعتسا هکیناسک و ناناوجون یلو .درکیم ادیپ یگدنز رد اردوخ هار ءدوحخ دا دعترا

 .درادن اهنآ رد یرییثأت چیه تحیصنو زردنا و دنپ دنرادن ار یرکف لو

 كامکبیلو ءدینک منم شوم ندروحخزا ار هبرگدیناوتیمن زدناو دنپاب امش الثم
 .دزاد دوجو ناکما نیا یطرش بات زاب نوناف

 و زیارغ هب تسن رکف و لقع هک دش میهاوخ هجوتم یهاک ا دوخان فبرعترد

 لثم زیارغ هب لقعتو رکفت تبسن دیاش «دنزاد یکچوک رایسب مهس و شخب تالیامت

 دصرد ۱٩زیارغ یلو دنتسهرث وم «تشونرسرد دصردهن هدارا و لقع ینعی «دشاب-

 .درک میها وخ تبحص لصفم هراب نیارد نطاب روعش فیرعت لصفرد ؛ دنتسهرثو»
 و درب نیب زا ار یسنج زیا رغ ناوتیم یطرش ات زاب نوناق زا هدافتسا اب -۸

 دنپ و هدارا و لقعت و رکفت كمکب هکیلاحرد «دومن نمادک اپ و راک زیهرپ ار صخش

 .درادن ناکما یراک نینچ یبهذم نامیا و زردنا و

 . درب نیب زا ار تبانج و مرج هشیر ناوتیم یطرش باتزاب نوناف كمکب -4

 .دوش عفر زین نیمرجم یاهیدنمزاین هکنیارب طورشم
 -عاجش ناوتیم اهتلم نیرتوسرت زا یطرش بات زاب نوناقزا هدافتسا اب ۰

 .دروآ دوجوب ار نادرم نیرتوجگنج و نیرت

 یاجب شرورپ و شزومآ و تیبرت یارب فلواپ یطرش باتزاب نوناق - ۱

 .دنکیم هدافتسا باصعا زا رکف و لف

 مزیت ونیهتلعایآ و؟ریح ادرک مزیت ونپیهنآ وتیمیط رشبات زابن وناق كمك منیهبلاح
 ؟دومنمزیت ونپیه ناوتیممهرگید لیاسوب اب ؛دراد ناکما فلواپ نوناقهلیسوب لمیفندش

 م رتحم هدننا وخ امش

 رد ؟« دیدرب یاهدافتسا هچ ؟ دیدیمهف هچ یطرش باتزاب نوناق ثحبم نیا زا
 ؟درک دیهاوحخ هدافتسا هن :وکچ نآ زا د وح لغشرد و هنازور یگ دنر

 تارظن لصفم و لماکیلیخ و دیرادرب ذغاک و ملق نونکا مه تسا دنمشهاوح

 .دیسیونب (هدنراگن) نم یارب باتک زا لصف نیا هراپ رد اردو:

 «كوباک» ۱۸۱ یتسپ قودنص - نآرهت : :یناش
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 مزیت ونپیهاب یطرش بان زاب نوناق هطبار  متشه ثحبم

 دیاهدیمهفبوخ ار یطرشبات زاب نوناقلامعتسا درا ومو کبرعت امش اجنیاات

 تساهریت و مهبم یمک فلواپ نوناق ثحایمهب تبسن امشنهذ هک «دینکیم ساسحا رگا
 هملاطم ارتحبمنیا رگید هبت رمکب «تسا رتهب تسینمسجم امشرظن رد بلاطم بوعو

 طظفح شزرا ثحبم نیا اریز « دینک ظفح !رنآ « تسا رتهب نم هدیقعب یتح دیئامرف
 .دراد ار ند رک

 هطبار دیئامرغب هزاجا «دیاهدیمهف بوح ار یطرش بات زاب نوناق رکا لاحرهب

 .میهدرا رق ثحب دروم مزیت ونپیه اب ارن آ
 و تاعلاطم دشاب مزیت ونږیه نامه هک یعونصم و یعیبط باوحخ هرابرد فل واپ

 بیت رت نیدب .دنادیم یط رش بات زاب ع ونکی ار مزیتونپیه و ؛دراد یلصفم تاشیامزآ

 لثم .دناهدیباوخ هتفرگ ناشباوخ تقوره رمع لوط مامت رد اهناسنا تسا دقتعم هک

 میهاوخب تقورهنیا ربانب .دناهدروخ اذغ هدش هنس رگ تقورههک هدنز تادوجومرگید

 «كگنز» لثم تسرد «باوخ» هملک « مینک یعونصم باوحخ ینهی مزیت ونپیه ار یسک
 نامه «باوح» هملک مزیتوتپیه رد فل واپ هدیفعب انب سپ .تسا «یکیرتکلا هبرض» اب
 :تسا یط رش باتزاب نوناف «خساپ» هژوس نتفر باوحخ و تسا یجراح هدلرحم»

 تسا یباوع « یرادیب و باوع نیب تسا یتلاسح زونپیه فلواپ بتکم رد
 دوزبت ونپیه اب ارد وخ هطبار هدن وشمزیت ونبیهاپ هژوس یتلاحنینچرد هک مامتان و ی زج

 .دنکیم ظفح (هدننک زونپیه)
 م زبق ونپیه هراب رد فلواب هدبقع در

 وتسین تسرد دصرددص فلواپ رظن صوصخب درومنیارد «نم هدیفعب یلو

 :تسا ریز را رقب هدنراکن لئالد

 :ا ریز دنکن قدص هشيمه با وح هرابرد فلواپ نوناق دسریم رظنب
 ابهجوجیهب «دشاب هدیباوخ تعاس هدزناپ تعاس تشه یاجب هک یسک الوا

 یل و تسا ریس باوخزا الماک اریز ‹ تفر دهاوخت با وخب « باوخ » هملک ندینش

 نآوتیم ار هدش ریس باوخ زا صخش نیمه هک تسا هداد ناشن رامشیب تاشیام زآ

 ۱ .تسین باوخ طقف مزیتونپیه اریز «درک مزیئونپیه

 یلدنص یور ارناشیا امو «دراد باوخب یمک حایتحا یسک مینک ضرف اینا



۳۹ 
 باوخب رگایصخش نینچ مینکیم رارکت ار « باوخب «باوخب » تاملک و میناشنیم
 یاهب رض ندرک دراو «ندز ادص اب تسا نکمم « تسا یعیبط باوحخ كب نیا ؛ دورب

 یئزجهبرض ندرک دراو اب هژوس اهنتهن مزیت ونپیهرد هکیلاحرد «درپب باوعزا یئدج

 هرا مه ار شیاپو تسد و مینازوسب ار ناشیا رگا هکلب «دش دهاوخن رادیب باوحزا

 .دش دها و جن رادیب با و زا مهزاب مینک
 لباقصاخشاهمهیتسیاب مینک لوبق ار فل واپیطرش باتزاب نوناقرگا-ًاعبار

 نامه رد ناوتیم ار صاخشا زا دصرد ۰۰ طقف هکیلاحرد « دنشاب مزیتوتیه

 دد زورره و زور دنچ هلصاف رد تسا نکمم ار هيب و . درک مزیتونپیه لوا هسلج

 دوش مزیت ونپیه زور دنچ زا سپ ات ,دومن مزیتونپیه تعاسکی تدمب و نیعم تعاس
 .تسا هنفریم باوخب اهبش زوردنچ نیا هلصافرد صخش نیمه هکیلاحرو

 « دن وشیمن مزیت ونییه رکف ت تتشت تلعب هک دنتسه صاخشا زا یخرب ہہ ًاسماح

 .دنیا وخیم قیمعو تجار اهبش یلو

 ندش مزیت ونپبه یا رب ادهژوس ناوتیم .ضقانتم دابس تلاح ناجی | اب

 درک هدامآ

 مزیت ونپیه یارب ارهژوس هک «یتامدقه یاهراکیرسكي «ندرک مزیتونپیه یارب
 باصعا ند رک هتسح ٤ مشچ باصعا ند رک هتسعن :هلمج زا .تسا مزالدی امنیم هدامآ ندش

 دراذگیمرثا باصعا یوررب هک هدننک هتسخ روآ باوخ یاهوراد یعربقیرزت «ندب

 .دشاببم راک تامدقم هلمج زا هبلوا تانیقلت و

 ارژوس باصعا ناوتیم فل واپنوناف«ضفانتم رایسب»تل اح زاهدافتسااب نیا ربانب

 یریذپ نیقلت نازیم . دمآ دراو راشف یفاک هزادناب هژوس یاصعاب یتقو و دومن هتسخ

 .درک مزیتوئپیه اروا و هدومن نیقلت هژوسهب ناوتیم یتلاح نینچرد «دوربمالاب

 یاهتلاح « ضقانتم رایسب تلاح »و داجبا رب هوالع هک درک شومارف دابن یلو

 «رکفزک رمت داجیا هلمجزا «دننکیم دايز ار یریذپنیقلت هک دنراد دوج و یناور رگید

 .دننکیم ار راک نیمه مه اهوراد یهاگهک تالضع ندومن لش ای سکلد

 نیا مینک لوبق مزیت ونبیه رد مه ار فلواپ «صقانتمرایسب» تلاح رگ | لاح رهب

 نوناف«ضقانتمرایسب» تلاح «ندش مزیت وذپیه یگ دامآ یارب تسا یتامدقم لامعا كي

 .تسین هدننک مزیت ونپیه ًامیقتسم فل واپ
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0 

 نل واپنارادف رط زا هک «یوراه»ءانب یکاولسکچ نیققحمو نادنمشناد زا یکی

 هحفص٩۲۱دد ۱۹۵۹لاسرد هک «یکشزپرد زونپیه» مانب دوخ باتک ۳۷ هحفصرد دوب

 :تشون نینچ داد راشتنا کا ریرد

 دیئامرفیم هظحالم هکناتچ «تسین یعطاق هدیقع زونپیه هرابرد فلواپ هیضرف»
 .درادن لوبق مزیت ونییهرد ار فل و اب رظن «یورام» یکاولسکج گ رزب كشزيناور

 یسیطانغم هلایس هک مياهدیسر هجیتن نیاب مزیت ونپیه تیهام ثحب زاسغآ زا

 زین یطرش باتزاسب و یئاهنت هپ نیقلت نینچمه و تسين ندش مزيت ونپيه تلع هشيمه
 .دنشابیمن مزیت ونییه تیهام و تعیبط

 نینچمه و .دیامنیم « باتزاب » داجیا مزیتونییه ۰« سیگل وف » رتکد هدیقع هب

 -سکع و «اهباتزاب» رثا رد « هکیئاهيناشبرپ » رثکا ءدربیم نیبزا ار یلبق یاهباتزاب

 دیدج یاهبات زاب داجیا و اهباتزاب نیا ندرب نیبزا هار اهنت « دناهدمآ دوجوب اهلمعلا

 .تسا مزیت ونپیه

 میزادرپیم مزیتونپیهرد رکف زکر مت لماع نوما ریب رد تحیهب هدنبآ لصفرد

 .دراد مزیتونپیهرد یشقن هچو تسیچرکفزکر مت منیبهب لاح



 ا

 م وس سجد

 مزیت ونپیه تیهامرد رکفزک رمت نادادف رط هدیقع
 ار رس ینک ورف رکفت بیج هب رگا

 درک یناوت اضق ار اقب یاههتشذگ

 دوب هتسب شقن ۱۹۲۱ ددع شاهنیس یور هکیاهبرگ هچب ناتساد د

 اسیلک هایس همسجم هب دازون تهابش ډې
 دشن هجوتم دندبرب ار سدیمشرا رس یتقو رکفزکر مت تلع هب ږې

 دندرک ج راح (ع)یلع ترضح یاپ زا ارریت رکفزک رمت ماگنه د
 ۱ تلوزور رکفزک رمت ٭

 شرکفزک رمتو زاسرولب ناتساد #
 تسا مزیتونپیه یلصا لماعرکفرک رمت #

 ؟ هچ ینعی یرکف یا وقزک رمت - لوا نحبم
 عضو هچ دنیشنيم شوم نیمک رد یاهبرگ هک یتقو دیاهدید لاحبات ًامتح امش

 .دیامنیم درک و داشگار شیاهمشچ«دنک یمزیت اردوخیاهشوگ «دریگیم دوخب یتلاح و
 .دوشیم شوم خاروس بقارم ندز هژم نواب و

 رگا , هتبلا شفده هب طقف رگم دنکیمثرکف زیچ چیه هب يتلاح نینچرد هبرگ
 ۱ .دراد ندرک رکف تردف هب رگ هک مينک لوبگ

 نآ ای راکنآ هجوتم طقف نان رکف یراک ماجنا اسب هعلاطم ماگته رگا مه امش ۱

 نات رکفیراک هعلاطم ماگنهرگا یلو «دیتسهرکفزک رمت یاراد می و گیم دشاب هعلاطم
 .دیراد رکف تتشت هکلب ,دیرادن رکفزک ر مت میئوگیم «دوریمرگید یاهاج هب
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 ع وضوم كي یوررب اب هطقن كي یوررب رکف ندرک عمج ینعیرکف زکر مت

 میث وگیم ,تسا جنرطش یزاب هجوتم نات رکف مامت و دینکیم یزاب جنرطش یتقو امش
 ۱ ۱ .دیراد رکف زکر مت

 یسرد بتک یتقو امش الثم .رکف یگدنکارپینعی رکف تتشت - رکش تتشآ
 دوریم رگید تاعوضوم لابتدب و رگید یاهاجب ناترکف یلو دینکیم هعلاطم ار دو

 | رو و رکف دیتسف زداف ینعب , دب رادرکف تتشت ميئ وکیم دمهتیمن ار باتک بلطم و

 اب یصوصحخ یگدنز رگید ثداوح و حیاق و لابندب نات رکف ًامئاد «دینک عمج اجكي

 .دو ریه یمومع

 ویموم » -(۱)ذوب شوقنم ۱۹۲۱ ددع شاهنیس کور هکناا هب رګ ناتساد

 «دیئاز یاهچب و دش هلماح هب رگ نیا ,تشاد یاهب رگ «یسین» رهش زابخ (۲)«وکی واد

 تسد اب دادعا نیا «دوب هتسب شقن ۱۹۲۱ دادعا تمالع هبرگ هچب نیا هنیس طسو رد
 ناستما یارب .تشاد دوجو نذش هدیئاز ماگنه یعیبط روطب هکلب ءووب هدشن هتشون

 ترابعنوپسیمک نیاو دش لیکشتین ویسیمک هبرگ هچب هنیس یور۱۹۲۱ ددع یسرربو

 (۵)تزیب ؛(۴)فوئادگ وب ناباقآ و (۳)تک ود ویسوم مانب كشزپمادرتک د كيزا دوب "

 تجحصویسرربو هدهاشمرتمامت هچره تفداب ار قوف تمالع هک (۶) روزورپ

 روطب هک دشهتشادربهب رگ هچب هنیسم یور ددعزا مهسکع نیدنچ دندرک قیدصت ارنآ

 ۱ .دادیم ناشن ار ۱۹۲ ۱ماقرا ع وضو

 : تلع

 نیا تلع هراب رد هبرگ هچب بحاص وکیواد مادام زا هطوب رم نویسیمک یتقو

 :داد باوج نینچ «دش قیقحت و لاوثس هبرگ هنیسیور دادعا

 ار یشوم یزور ؛درکیم یط ار یگلماح لئاوا هب رگهچب نیا ردام هکیماگنه

 سوبأمشوم نآ راکشزا هبرگ ؛دربهانپ یدرآ زا رپ هسیک تشپهب شوم نآ و درک ل ابند
 تسمه روطره و دنک نتسج ریسم نامه دادتما رد تساوخ هکنیمه « دشن فرصنم و

 لاگنچ وهجنب نتسج ماگنه ادابم هکنیا سرتزا یروفنم «دروایب ثگنچهب ار شراکش

 سرتسد رد هک یرگید یلاخ هسیک اذل .دزیرب نیمزب شدرآ هدرک هراپ ار هسیک هبرگ

 ۱ .كلملامیفد همجرت .نالدلی ریاگ فیل أت حاورا دوع پاتک ٩-
1312261 ۵ Bogdanof -۴ M. Duquet -۳ M : Davico -۲ 

Prozor —¥ 
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 دیصرد یتمحازم هکنآ اب هب رگ «متحخادنا درآ زارپ هسیک نآیور هتشادرب ؛متشاد دوحت

 كار یور هاگنیمک نامه رد ‹ تشادن رب بیفعت زا تسرد كلاذعم داد یور شراکش

 هتخادنا هزاتنم هک یئور هسیک ناب ار شیاهمشچ و تسشن هسیک نآ كيدزن یلدنص

 .دوب شوقنم هسیک نآ یور ماقرا نیا و دوب هتخود مدو

 زورما ملع ؟دشاب تسرد دناوتیم دحهچ ات هدش لفن هلجم كيزا هک الاب هعقاو

 ؟دیامنیم حیرشت هنوگچ ارنآ تیفیک و دنک دبیأت ارنآ دنا وتیم نازیم هچات
 هلماح هب رگاریز «تسا دوهشم الماک رکف زک رمت هزجعم هعثاو نیارد لاح رهب

 هنیسیور دادعا نیا هجیتن رد «دوب هتخود ۱۹۲۱ دادعا هب ار شیاهمشچ دوجو مامتاب

 ینعمنیاب تسا یلک هدعاق كی نیا هک درک لوبق ناوتیمن هتبلا .ددنبیم شقنیو هچب

 ردع نیا ًامتح دوش هریخ ینیعم ددعهب یاهلماحهبرگ ره رگا هک درک لوبقناوتیمن هک

 ۱ .تسب دهاوخشقنیو هچب هنیس یوررد

 اسیلک همسجمەپ دازون تهابش ۱

 و دوب هسدقم ناباوشیپ زا یاهمسجم یمد یاسیلک رد دیوگیم (۱)«تلربیل »

 تاقیقحتزا سپ تشاد همسجم نآب یاهداعلاقوف تهابش دم آيم اسیلک نآب هک یناوج
 همسجم نابرظن و هتفر اسیلک ناب هشيمه یو یگلماح نامز رد شردام هک دش مولعم

 .دوش نآب هیبش شاهچب هک هتشاد وزرآ و هتخودیم

 دايم ششوح یئالطوم هچب رتخد سکع زا هلماح یردام یرگید هعقاو رد

 هدرکیم هاگن سکع نآب زورره و . دنکیم بصن هناخ راوبدب « هدیرح رازابزا ارنآ
 رد دشاب هتشاد یئالط یاهومو ابیز یگنر سکعنآ دننام شاهچب هک هتشاد وزرآ و

 .تساهتسا وخيم هک دوشیم روطنامه لمح عضو زادعب هجیتن

 نینچ رگا «دشاب نوناق كي دناوتیمن و تسین یملعو یعطق زاب مه هدعاق نبا
 .دوشب یرایسب طارش لماش دیاب دشاب حیحص یدادیود

 زا یاهدع نایمرد شنالبویسوم لیذ ةعقاورد رک زک رمت عاگنه ندینش

 مجاز هکا ریثاهتبحص دزادرکف زک رمت نوچو تسا هعلاطم لوغشم و هتسشن ناتسود

 ۱ .دونشیمن دننکیم یو 4

 ی
 م ل س ن

۱ Lieboult 
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 قرغ دندوب تبحص مرگ همه هک دوح ناتسودزا یعمج نیبرد «شنالبویسوم»

 هدش رادیب شهج وت دینش اردوح مسا ظفلت هک هبترمکب «دوب باتک ندناوخ و هعلاطم

 ؟دیتفگیم هچ نمزا و تسا یعوضوم هچ دومن لاوئس دوخ ناتسود زا
 دشابهتشاد رکفزک رمت هعلاطم ماگنهرد یصخشرگ ا هک دهدیم ناشن هعفا و نیا

 روعشهک درک شومارف دیابن یلو ؛دونشیمن اراهادص ریاس یتح نایفا رطا یاهتبحص
 -ویسوم یتقو هکنیاامک .دنکیم طبض راون دننام ار بلاطم همه یصخش نینج نطاب

 ات ءادتبا زا ار تاملاکم مامت یعونصم باوخ لاحرد دندومن مزیت وئپیه ار شنالپ

 .درک وگ زاب ار همه اهتنا

 -یضایرسدیمشرا گر مزرط هک تسایسک رتمک - سدیمشزآ رکشزک رمق
 .دندوبهدش كيدرنرهش لحاوس هب یگنج یاهیتشک اب مرنایهاپس «دنادن ارگ رزب نادا
 اب اهقینجنم نیا هک دوب هتخاس یئاسقینجنم دوخ یضایر غ وبن تامکب سدیمشرا
 بقعب ار اهنآ تالمح و قرغ ار نمشد یاهیتشک زا یدادعت گر زب یاهگنس باترپ
 ۱ ۱ .دوب هدنار

 دوخعارتخا لیمکت و یضایر لئاسم لح لوغشم شرقحم قاطارد سدیمشرا
 هدادروتسد نازاب رسب نایهایس هدنامرف ؛دندرک فرصت اررهش نمشد نا زاب رس هک ءدوب

 .دنروآ یو دزن هب هدنز اروا «دندرک ادیب ار سدیمشرآ اجک ره هک دوب

 ذنتخشانشیمن ار سدیمشرا نوچ «دنتخبر سدیمشرا هناخ هب نا زاب رس زا یاهدع

 شرکف نانچ و دوب یضایر هلئسم لح لوغشم سدیمشرا . دندیسرپ ار شمسا وا زا
 الصا اریز دادن مه اراهنآ خساپ و دشن هناخب نازابرس دورو هجوتم هک دوبزک ر متم

 .دوب هدشش ار اهنآ یادص

 ؛دندینشنیباوج توکسو یئانتعایب زجیل و «دندرک لا وئس هراب ود نا زابرس

 .دندرک ادج نتزا ار شرس «شندرگ هب یریشمش ندرک دراو اب و هدش ینابصع اذل

 دوشیم هتفرگ ريز جیاتن الاب یخیرا دادیور زا

 یمسج یا وق مامتاب ناسنا هک تسنبازا ترابع رکف زک رمت تفگ ناوتیم :الوا

 .دوشب یاهتکن ای هلئسم اب و بلطم كی هجوتم دوح یناور و

 زک رمت زجیزیچ مزیت ونییههک .دندقتعم مزیت ونپیه ملع نادنمشنادزا یخرب اینا

 درد ساسحا هن و دنیبیم هن و دونشیم صخش هن یتلاح نینچرد و «تسین دیدش رکف
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 ارنا زاب رسهن ا ری زهدوب(۱) « مزیت ونپیهدوخ» لاح رد سدیمشرا ,هدیعع نیا ربانب «دنکیم

 ساسحا هدمآ دورفشندرگ هبریشمش هبرض هکیماگنههن و هدینش !راهنآ یادصهنو هدید

 .تسا هدش رادربخ شدوخ ندش هتشک زا هنو هدرک درد

E ¢ o E 2 + i + ¢ i + + a © +ی © ¢  aو تست و +  

 ۱ (ع)یلع ترضح رکف زک رمت ۱

 حارج « دوریم ورف ترضح یاپ هب یربت رافک اب(ع) یلع یاهگنجزایکی رد
 ضرعبو دسریم (ع) یلع روضحب «دوب ولاش میهاربا مانب و لیئارسایثب زا هک نوشق

 ریتودوشن نامسناپ مخز رگید تعاس دنچ ات رگا «ناتسبرع یامرگنیارد هک دناسریم
 .دوریم یناجرطح لامتحا و هدش هایس اپ ناوختسا «دیاین توریب مخززا

 هکنآ زا سپو دوشب برغم زامنات «دینک لمأت یردق دب وگیم (ع)یلع ترضح

 نیزو دنکیمرضاح زامن یارب اردوح نینموملا ریما ترضح ,دوشیم برغمزامن عقوم
 .دنیامرفیمزامن هب ع ورش هتسشن و دوشیم هدراذگ ت رضح نآ یاپ یوناز ریزرد بسا

 لمعب ع ورش هک دهدیم روتسد حارج هب تبترم یمتخ ترضح عقوم نيا رد

 خ رس نهآ اب ار مخز یاج و دروآ نوریب اپزا ارریت حارج هک دسیونیم خروم «دیامن

 .تسیو درک نامناپو داد وشوتسشو «دومن غاد هدش

 :دوشیم هتفرگهجیتن ود سلیمشرا لتق دننام ًانیعزین یخیرات دادیور نیازا

 هج وتموزک رمتم ادخ یوسب (ع)یلع ترضح ررکف نانچ یحارج لاحرد -الوا
 تقدو هجوت ماگنه هک تفگ ناوتیم اذل «تسا هدرکن درد ساسحا هجو چیهب هک هدوب

 .دوشيم ممجو زک رمتمالماک رکف ادبم كي هب دایز

 ینعمنیدب ,دننادیم مزیت ونپیه اررکفزک ر مق « مزیتونپیه یاملعزا یحن رب نا
 میناشنبتک رحیب ار هژوس هک ؛ تسا یفاک ص خش ندرک مزیت ونپیم یارب دنیوگیم هک
 .میئامن زک رمتمو هجوتم هطقن كيرب ار شرکف و

 نیا هک ميئ وگ (ع)یلعترضح وسدیمشرادننام دنکب ارراکنیا شدوخیسک رگا
 .تسا هدرک مزیتونپیه اردوح صخش

 ست تسحم _ِ

- Self - hypnotisme 



۶ 

 ناسدولب رکف زک رمټ هراب رد شرس, اب یددب یدنب طرش

 ,ایشاهب هداتسیا ردپو رسپ «دنتشذگیم یزاسرولب هزاغم ولجزا شرسپاب یردپ
 ردزک رمت»:تفگ هدرک رسپ هب ور ردپ «دندرک یماشامت یزاسرولب زرطو هزاغم نیرولب

 نمضرد زاسرولب نیا رکا «دراد ار یمهم شقن یزاسرولب راک رد صوصخب یراک ره

 «تسکش دهاوخ ار اهنآ یوق لامتحاب «دشاب هتشادنرکف زک رمت اهرولبنیا ندیشا رت
 .«درک مهاوخ تباث امشب المع الاح نم و

 زورحیبص «دنتفرگ دای اریو هناخ زاسرولب بیقعت رد زورنامه رصع رسپ و ردپ

 كيدزن هتاخردب دعب تعاسکی ءدش جراح هناخ زا زاسرولب یتفو «دندوب بقارم «دعب

 رولبفرظ كي نمرصعزوربد هک یناشن نیاب ناشن هک دندادربح زاسرولب نز هبو هدش
 و تفاظن الماک ار طایح و هناخ « مبراد نامهیم رفن دنچ رهظ زورما ؛ مدروآ هناخب

 .نک هیهت یرتشیب یاذغ

 شنززا ار تلعدرک هدهاشم فیظن و زیمت اراج همه «دمآ هناخبزاسرولب یتقو
  نامهیم رهظ هک یدانسرف ماغیپ حبص زورما تدوحخ وت» :تفگ باوجرد شنز «دیسرپ

 ۱ .درک یعالطایب راهظا زاسرولب «میراد

 هل ولگ نیلوا دش راک لوغشم دوخ یزاس رولب هزاغم رد یتقو زورنآ رهظزادعب

 دعب یتعاس «دندوب رظان هزاغم نیرتیو تشپزا ودره رسپ و ردپ .تسکش ار یرولب

 .دش هتسکش یرگیدزا سپ یکی مراهچ و موس یاههل ولُگ بیترت هب دعب و مود هل ولگ

 دوعهناخب ًامئادرهظزادعب زورما زاسرولبنیا نیبی» :تفگ هدرک رسپهب ور ردپ

 شرکفهجیتن رد :میراد نامهیم هک هداد ع الطا شنزب یسک هچ دنکیم رکف و دشیدنایم

 .دنکشيم ار نیرولب یاههلولگ لیلد نیاب .تسین شراک زک رمتم و هجونم

 ناتساد لکشب هک تسا رکفزک رمت دیاوفو فیرعتزا یرگید هنومنالاب دادیور
 .دش نایب امش یارب

 تلوزور رکف زک رمل

 هتف راکیرماتل ابا زا یکیهب تایاختنا یارب اکیرمآ قباسروهمجسیئ ر تلوزور

 دن د رکی» رهاظت «دن دادیم راعش دند رکیمدای رف رفت را رهنا را ره ناک دنهد ی رمدرم«دوب

 لوغشمیدرسنوخ لامک ابو هتسشنیتکمین یور !دصورس همهنیا نایمرذتل وزوریل و

 .دینشیمن مه دیاش و درکیمن اهادصورس هب یهجوت هجو چیهب و .دوب باتک هعلاطم



۳۳۷ 

 یاربساوح ندرک عمجو هخوت ینعی رکفزک رمت هک میمهفیمزاب نایرج نیازا

 تسا یرتیوف تلاحرکف زک رمت عقاورد ؛یراک ماجنا
 رب وصت نیا رد ؛تقدو هج وت زا

 ای ملیف هکنيا لثم « دنتسه تقد و هجوت یاراد ناک دوک روطچ هک دیئامرفب هظحدلر

 .دننکیم اشامت ار یبلاج نوا

 هجوت لاحرد ناک دوک زا یاهدع ج۷ لکش

 هجوت :دیوگیم هکتسنیا دنکیم «تقدو هجوت» زا «نام-لامرن» رتک د هک یفیرعت

 .فاشتک ا و راظتنا,شنکاوزا تست رابع هجوت ایو2لا ردا یارب یک دامآ زا تسا ترابع

 ؛تسا كاردا یارب یگدامآ زاریغ رکف رک رمت زا مزیت ونپیه یاملع روظتم یلو

 < لش شنالضع یتسیاب ندش مزیتونپیه ماگنه صخش هک تسنیا نانآ روظنم هکلب

 زیچ چیهب هک دنک رکف و «دشاب تک رحیب الماک شند-ب طاقن مامت و هریخ شیاهمشچ
 صخشهج رگ د مشیم تفس و هدمشک تالضع ؛ تقدو هج ون ماگنه هکیلاحرد .دنکن رکف

 .دشاب نایرجرد شرکف تسانکمم یلو «تسا هریخ شیاهمشچ و تک رحیب
 و دوشیم رتدیدش مک مک یداع تقد و هجوت یهاگ هک درک شومارف دیابن یلو

 یخبرات دادیور رد هکنانچ دوش «مزیت ونپیه دوخ» دیاش و دیدش رکفزک رمت هب رجنم
 .میدید سدیمشرا لنت



۳۳۸ 

 هعلاطم ماتنه ادصو رس ندینشت

 هملاطم ار ینبریش باتک یتقو هک ء دشاب هداتفا قافتا یهاگ مه امش یارب دیاش

 , دیونشن ار اهنیشام دشو دمآ یادصورس « دیتسه جنرطش یزاب لوغشم اب و دینکیم

 ورومهلئسء اي ع وضومهب تبسندحزا شیب , یرکف زکر مت و هجوت رثارد ناسنا یهاگ
 .بیجرد تیصاح نیا زا زین امرببیج .دنکیمن یگنشت و یگنسرگ ساسحا یهجوت

 ,دننکيم هدافتسا یرب

 رکفزک رمت نتشادن نآ مهم للعزا یکی یلو «دراد رایسب للع اهبش یباوخیب
 رک رمتم اردوخ رکف دننا وتیمن ندیبا وح ماگنه دارفازا يحن رب «تسا ندیبا وخ ماگنه

 ناشی دنز هنازور تارطاحخ یاباوزرد ناشراکفا اذل دنرادن طلست دوح رکف رب .دننک

 درو ایم موجه شزخم هب یگدنز رادوریگ زا یفلتخم راکفا ‹ دوریم وسناب وس نیا زا

 و دطلغیم ولهپ ناب ولیپ نیا زا و دیچیپیم دوخب رام دننام هراچیب صخش نیا و
 رد هراب نیارد هک دوشیم یناور یاهیرامیب ریاس زاغآ رس رکف تتشتو یباوخیب نیمه "

 .ارنآ هجلاعم هار و درک میها وخ تبحصلصفم مزیتونپیه هلیس وب یناورتاجل اعم لصف

 .داد میهآ وح ناشن زما

 دیاشو دیدیمهف اررکفزک رم" ینعم زیزع هدننا وخامش ءالاب دادیور دنچ نایباب

 الاح لاحرهب « دیتسنادیم ار رکف زک رمت ینعم مه البق هک هدوب ردقنآ امش شناد مه

 میئوگب ار ثحبم نیا یلک هجیتن دیئامرفب هزاجا

 :یلک جیت
 زا مزیت ونپیه نیصصختم روظنم و تقد و هجو دیدش تلاح ينعي رکفزک رمت

 «دنک لش اردوخ تالضع «دنیشنب یلدنص كی یوررد یصخش هک تسنیا رکفزک رمت

 وهدننک مريت ونییه مشچ هب ار شیاهمشچ و دهدن یتک رح نیرتکچ وک ش ندب ءاضعا هب
 .دنکن کف یزیچ هب و دنک هریخ ینیعم هطقن هب اب

 ؟ دزاد یاهدن اف هج رکف زک رمت س مود تحسم

 تفرگ دای سرد ناوتیم رتهب رکفزک رمت كمكب ٭
 درک لح ار یضایر لئاسم ناوتیمن رکفزک رمت نتشاد نودب ٭
 ' تسا تاعارتحا یلصا لماع «رکفزک رمق ٭

 رکفزک رمت نتش داد ینعی غ وبن



۳۳۹ 

 ثحیم نیارد الاح ؟ تسیچ رکفزک رمت ینعم هک دیدیمهف امش لوا تحیمرد

 الا « مینکیم تبحص رسکف زکر مت نتشادن یاهررض و رکف زکر مت دیاوف هرابرر
 تاعارتعا و لئاسم لح و یریگداب رد رکفزکر مت نتشاد هک تفگ مهاومن امش یارب

 واهیدنه هدیقع .دراد یئاهررض هچ رکف زک رمت نتشادن نینچمه و تسا دیفم ردقچ
 و تازجعم بج وم رگف زک رمت روطچ ؟تسیچ رکف زک رمت هرابرد نیفوصتم و افرع

 ؛د وشیم یتمالس بجوم رکف زک رمتنتشاد هک روطنامه .تفگ میها وخ دوشیمتاما رک

 .دوش یمسج و یحور یرامیب و رکف یتحاران بجوم تسا نکمم مه روطنامه

 هعجارعنمب یزومآ شنادیزور -لثاسم لح و یریگداب رد رکف زک رمت
 هتخت یورو ملعم ڼاهدب ممشچ دهدیم سرد ماعم یتقو سالک رسرد نم تفگ و درک

 ٤ مریگیمن داب و ممهفیمن ار سرد و دوریم رگبد یاج مرکفیل و ,دوتیم هتح ود هاټس
 « مریگیمت داس و ممهفیمن یزیچ مه زاب من | وخیم باتک تقوره هکنیا همه زا رتدب

 هسبترم نیدنچ ار زومآ شناد نیا نم «دوریم یرگید يلعهاجب مرکف هکنیا یارب

 ینابوجشناد و نازومآ ش ناد و صاخشا یلو ؛دش زک رمتم شرکف «مدرک مزیئونپیه
 زک رمت نتشادن تلعب سرد سالک رسرد هک دنتسه دایزرایسب «رایسب زومآ شنادنیاریظن

 ندنا وخعق وهرکفزک رمت نتشادنتلعب نینچمهو دن رگیمن دایو دنمهفیمن ارسردرکف
 .دن ریگیمن داب یزیج «سورد

 ردقچ سورد یریگ داپ رد رکف زک رمت نتشاد هک دیئاهرفیم هظحالسم نیا ربانپ

 زکر مت نتشادن اب نتشادب یدابز یگتسب تاناحتما رد یدودرم اب تیقف وم تسا دیفم

 .دراد رکف

 ارهلئسم دناوتیمن « دشاب هتشادن رکف زک رمت هکیسک لئاسملح ماگنهروطنیمه

 ماگنههین ثهبهیناث درک هدارا و ٹشاد قایتشاوجشنادای زومآ شناد هکنیمه یل ودنک لح
 دیناهبهیناث هکیاهرا رحلا نازيم دننام تسرد , دوشیم دايز شرکف زک رمت «هلئسم لح

 نازی هویج هیبشرکفزک رمت هن وگنامه دوریمالاب هجردبهجرد نآ هویج ترارحرثارد
 ار یاهلئسم رتشیب هجسره نیاربانب دوشیم دایز هج ردب هجرد هلئسم لح ماگنه هرارحلا

 امش رکف زکر مت هزادنا نامهب دینکر کف نآب عجار رتقیقد و رتشیب هچره و دیناوخب
 هکنا رگم دینک لح ار هلئسم نآ هک دش دیهاوخ رداف هرخالابات < دش دها وحن رتداید
 ,دیشاب هتف رگن دای و دینادن ار هلئسم ع ون نآ دعاوق و هطوبرم یاهل وعرف



 سس
 تاعا رتخشا رد رکف زک رمت

 ع | رتحاتلع هتسلا «دنشابیم یرایزرکفزک رمتیاراد هک دنتسه یناسک نیعرتخم

 و تاروتسد و دعاوق یتسیاب « تسین رکف زک رمق نتشاد اهنت و طقف ندش ع رتخم و
 بس .دوب یزیچ عارتخآ ددصرد دعبو تفرگ داب ار هیلوا یاهلومرف

 دوعخع ارتعا رکفب اهلاس هکلب اههامو اههتفهو اهزور اهن نیعرتخمزا یحرب
 یاهزورردرکفزک رمت .تسا هدش دایز اهنآ رکفزک رمت زوربزور روطنیمهو «دناهدوب
 دوشیمرتیوق جیردتب یلو دراد یفیعض یئانشور طقف هک تسا یزب ر پمال هیبش لوا
 بنا وجو فارطا همه,نآ هعشا هک دب آرد یوقو كگ رزب رایسب پمال هیبش هرخالاب ات
 مهیور اد شیاهکلپ یتقو (ع رتخم صخش و « دنکیم نشور ار عارتعا ع وضوسم
 هطوب رم كيرات هتکن نآ هرخالاب ات « دنیبیم ار شعارتخا تایث زج مامت « دراذگیم
 .دوشیم لصاح عارتخا و نشور

 دب ایم ع رتخم ثكمکب مه باوح رد دشاب دیدش و دبای همادا رگا رکفزک رمت
 ,دننک ع ارتخادناهتسا وخیم هک ار هچنآدناهتسنا ون ی رادیبلاح رد هک نیع رتخم اسبهچ
 هتساحن رب تا وختخ ززا با وخ لاح رد و هدارایب ًایو دناهدید با ودناب باوخ رد یلو
 .دناهدرک تشاددای | رهدشع ارتخا ع وضومو

 با وخ زد تاشزب فذک
 زورككيهرخالابات درکیمرکفیاهدغ راک زرطهرابرد زارد نایلاس ناکشزپ زا یکی

 نآ تشک لابندب اهلاس هک اریعوضوم ,درک هدهاشم تساح رب با وح زا هکیماگنهحبص
 هتشونا رنآ یسک هج؛درک بجعت تساهدشهتش ون شزیم یور تشادداب رتفد یورردهدوب
 .یدیباوخ هرابودو یتشون ارنآ یتساخرسب بشهمین تدوخ وت ؛تفگ شمناخ ؟تسا

 یداب زللع دیاش غ وبن رکفزک رمق ینمی غ وبن هک دندقتعم نادنمشنادزا یحرب غوبنو رکفزک رمت
 یفاک رکفزک رمت یا راد هغباب هکسما دامات «تسسا ملسم دص رددص هجن آ یل و دشاب هتشاد
 .دزاس رهاظ دوخ زا دنا وتیمد یاهداعلاقراخ زج دشاس

 قراع روطب دننا وتیم هک دنتسه وربنندا یا راد غیا ون» :دب وگیم -(۱) لب نا

 منامجیههکی روطب «دننک عمج اردوخساوحءیشكي و عوضوم كيهب عجا ر هداعلا
 «دنک ف رحنم و رود فدهنآ زا و«یشنآ زا ار اهنآ دناوتن يعدار و

 نن رهه داد رهم هش وز فک درب نادرمیب ایعاک زاد باتک زا ب۷



۳۳۱ ۱ 

 نتشادنابه یتعی دتمم تقد .دنادیمدتمم تقد هداز [دغوبن -سویس وله

 . .دوشیمرتدایز هظحلب هظحل هکب رکفزک رمز
 قامعا و هش ر رد یرکف هنخد و ذوفن تردق ینعب غوبن :دیوگیم نسار

 .رکفزک رمت نتشاد ینعی ءایشا قامعا و هشیررد یرکف هنخر و ذوفن . ءایشا
 هعلاطمیا رب اددوخ یغامد یا وق مامت هک ت سا یسک هفیان»:دب وگیم سناج

 رد ارغ وبن مه سناج هک دیئامرفیم هظحالم .«دزاسم زک رمتم دحا و عوض ومكب

 ۰ .دنادیم رکف زک رمت نتشاد

 رظن تقدرد طقفیداعمد رمو هغبان نیب ق رف»:هکتسا هتشاد راهظا كل د ون"

 تدشبیجراعخ تارثأت ورنیازا تسا ساسح و قیقد نوچ هغبانرگید ترابعب .تسوا

 هکد ینیبیم .«دنتسه دولآ باوخ و سحیب یداسع مدرم هکیلاحرد «دنکيم رثا وا رد

 .دنادیم طرش اررکفزک رمن نامه ای رظن تقد هغبان هرابرد مه «كروت»
 «جایتحا « یزیرغ دادعتسا ریظن لسماوع زا یعمج لصاح تسا نکمم غ وبن

 لاح رهرد یلو دشاب نآ رباظن و دایز ندرک راک تردق یبصع عضو «یطبحم لما وغ

 .دشاب هغبان دناوتیمن رکفزک رمت نتشاد نودب یاهغباث چیه

 ترابع اب هجیتنرد و دیتسناد اررکف رک رمت و ناهج غباون هطبار تحبیم ندارد

 یرتشیب یئانشآ تفرگدها وخ رارق ام هدافتسا دروم دایز مزیتونپیه رد هک رکفزک رمت

 .دیدرک !دیپ

 رکف زک رمت یگناگ و د هبنج - موس ثحبم
 .ازیرامیب مهو تسا جلاعم مه رکفزک رمت

 ميهاوخدرد ساسحا هطقن نآ رد مینک زک رمتم ندبزا هطقنرهب اردوخ رکف #
 .درک

 .دندرک مخز داجیا ناشندب یاضعارب رکف نورک زک رمتم اب رتخد ود نیا
 .تسا رکفزک رمت نتشادنزا یشان رکف یتحاران #

 .تسا رگفزک رمق لماعو جلاعم نیرتهب مزیت ونپره

 یشب رطا بیبط رمسم هک دیدناوخ مزیتونپیه هچخی زات رد هک دسبراد دایب ًامتح

  تسبیمضیرم كلاندرد وضع هب ار یئابرنهآ راک یادتبارد «مزیتوتپیه هدننک نشک و
 هجلاعمأررامیب هک هدوبن یتیصاح اب رنهآ رد هک مینادیم ام الاس «دشیم هجلاعمضن ره ۶



۳۳۲ 

 نآب زک رمتم و هجوتم تسخن رامیب رکف «كاندرد وضعهب ابرنهآ نتسب اب هکلب «دنک

 هدشیم یو یدوبهب بجوم شدوخبرامیب میقتسمریغنیقلت ًايناثو هدشیم كاندرد وضع
 .د وشیم یدوبهب و هجلاعم ببس کف زک ر مت هک میمهفیم الاب دادیور زا .تسا

 دوشب مخز داجبا و یرامیب ببس رکفزګ رمت تسانکمم
 كي هج وتم اردوخ رکفیتدم تسا یفاک »:دب وگیم«رل دینشناج»رتک د صو صخنپا رد

 سپ «ندرگ وشوگ «مشچ «هدعم «بلق ءاپ .تسد الثم دیئامن ندبزا یوضع اب و هطقن

 دوخ بلقب اررکفرگا .دنکیم درد ناتیاپ اب ناتتسد هک درک دیهاوخ ساسحا یتدمزا

 رگا « دراد دیدش نابرض « دنزیم دنت ناتبلق هک دینکیم ساسحا دیشاب هدرک زکر متم

 و مشچ روطنیمه «دنکیم درد ناترس هک ینکیم ساسحا «دشاب نات رس هج وتم نات رکف

 .«ندب ءاضعا ریاسو هدعمو شوک

 "ال وا هک منکیم لوبق ءانئتسا نیااب ار «رلدینش ناج» رتک د هدیقع نیا نم هتبلا

 .تسا توافتم یرامیب داجیا لکش نیارد صاخشا دادعتسا

 رد زین نآ ریاظن و یلبق یاهب رامیب «یگتسحن راک طیحم «ینامسجعضو -أیئاث

 .تسا روم ندبزا وضع كيرب رکفزک رمت ریثأت
 نیقلت و رکف زک رمن هلیسوب ندب ءاضعا رد مخز هاچبا

 دنچهب یگدنز و گرم رارسا باتک رد یوسنارف گرزب دنمشناد «نوبرامالفو

 حیسم دننا» هک هدوب نیا اهنآ یوزرآ هک « دنکیم هراشا یحیسم نیضاسترم زا دروم
 یرتخدهل جزا .دوش یراج نوخو رهاظ مخز ناشناوزاب و هنیس «یناشیپرد بولصم

 وناز هبذج لاحب بلغا , موتلاک رد ۱۸۱۲ ربتکا ۱۶ دل وتم « لرام ابرام» هب موسوم

 « تخادرپیم تضایرب اهزور اذغو بآ چیه نودب ,تکر حو سحیب داهنیم نیمزی

 ددحیسم یاهمخزرب اردو رکفو .دشيم مسجم شرظنرد بولصمو روجنر حیسم و

 تسدرب اهمخز ۱۸۳۴ هیروف مودرد هکنيا ات دومنیم هجوتمو زکر متم اپ و «وزاب ؛ولهپ

 د (عزیت ونپیه) هبذج لاحاب هکیماگنه هبنشکی یاهزور و دندش رادومن شیولهپ و اپو
 * دشیم دایز شتاحارج نوح نایرج داهنیم نیمزب وناز حیسم همسجم یاپ رد ءامغا

 هجين هک دندش رومأم رگید یاهدع و شیشک كي ,بیبط كب هسنارف تلود فرط زا

 .دنهد عالطا !ردوخ تادهاشم



rer 

 درک مخز داجیا دوخندب ءاضعا رد رکفزک رمت اب رتخد نبا
 رد بلغا ایترپاک رد ۱۸۱۵ سرام دلوتم «یرا زالایرام» مانب یرتخد روطتیمه

 یدامتم تاعاس و داتفایم (مزیت ونپیه دوخ) ءامغا لاحب دوح یاهتدابع و اه تضابر

 ندب یاهمعخزرب اردوخ رکف و تشکیم قرغتسم ( زونپیه لاحرد ) دوخ یاههبذجرد

 رادومن شرکیپرب حیسم یاهمخز هرحالاب ات درکیم هجوتم و زک رمتم حیسم ترضح

 نایحیسیاررب هبنشکی یاهزور) .تشگیراج شیولهپو اهاپ و اهتسد زا نوح و دندش

 هک دشیم یراج شیاهمحخز زا نوح یردقب (تسا ناناملسم یارب هعمجیاهزور دننام

 ار لاح نیا « شولک ید » رتک دب موسوم یحارج «درکیم هتشغآ ار شاهرهچ یمامت
 .تسا هداد شرازک و هدرک هدهاشم نیعلایآرب

 یاراد رکف زک رمت هک دیئامرفیم هظحالم الاب یاهدادبور و تاعلاطمب هج وتاب

 رد و دوشیم اهمخز یدوبهب و هجلاعم ثعاب تیثم هبنجرد ؛تسا یفتمو تبثم هبنجود

 .ددرگیم محخزو یرامیب داجیا ثعاب یفنء هبنج
 تسا یدامیب ثعاب مهد تمالسثعاب مه رکف زک رمن

 ثعاب مهو تحص هيام مهرکفزک رمت دیوگیم (۱)«ندرام - تیوس نزیروا »

 تسا یبابسا و هلیسوهیبش رکفزک رمت هک فرگ هجبتن نا وتيم لاحرهب ددرگیم یرامیب
 .تسا نامووخ تسدرد نآ ندربراکبو لامعتسا زرط هک

 هدشداب تیاکح هک دنیوگبدنمشناد ناگدنناوخ زا یخرب تسا نکمم اجنیارد

 ؟دراد رکفزک رمت هب یطابترا هچ «تسا نیقلت نامه الاب

 رارقرکف زک رمت یانیمرب هک «تسا یلماع نیفلت هک مهدب حیضوت دیابنمیلو
 «تسا رکفزک رمت نآ ساساو هیاپ هک تسا ینامتخاس هیبش نیقلت رگید ترابعب ؛دزاد
 یاهگ ربو خاش هک روطنامه «دشاب هتشاد دوجو دناوتیمن رکفزک رمت نودب نیفلت ینعی

 تعرد هتتوهشی رهیبشر کف زک رمت سپ.دشابهتشاددوج ودتا وتیمن هشی رو هنت نودب تخ رد

 تسا هنتو هشير زا هرمثو هجیتن و هویم و لک ءاهگ رب و خاش هیبش نیفلت و

 ` لواتسا مارآ و یداع نامیلق ناب رض هک مینک نیقلتد وخب میهاخب رگا الثم

 دوخ رکف رگا یلو «مینک ن یقلت دعب و «میئامن بلق هجوتمو زک رمتم اردوخ رکف دياب
 . هک مینک نیقلت دوخ هب یلو میئامن یجراخ ریواصت و هرظنم اپ اپ هجوتم و زکر متم اد
 .تسا هجیتنیب و هدیافیب الماک ینیفلت نینچ «تسا مارآ و یداع نامیلق ناب رض

1_ Urison-Swett-Marden 



۳۴۳ 

 تسا رکف زک رمت نتشادن زا یشان رکف یتحا ران
 زکر متهکیناسک .تسا ندیباوخ ماگنهبش یرکف یتحاران كرد عضو نیرتهب

 شیوشت«دن ریگیم دردرس .دنطلغیم ولهپنآبولهپ نیازا دنباوخبدناوتیمن اهبش «دنرادن
 . لئالدب هدع نیا اریز دننامیم رادیب باوختعخر رد بشهمین ات « دنراد با رطضا و

 رایتخا و هدارا رگید ترابعب « دنزاس زک رمتم ار دوخ رکف دنتسین رداق یدایز رایسب
 لاتد «دوریم دها وخب ناشلد هک اجک رهب اهنآ رکف .تسین ناشدوخ تسدب ناشرکف
 هتشذگ تاهابتشا اهتیقفومیوزرآ ءاهتشع ؛اهتسکش «هنازور یونعم ویدامیاهب راتف رگ
 اراهنآ رکفبا وختخر رد لیبقنیازا یئامهتساوح زا یرایسبو هدنیآ یاهدیما لاحو

 .دب امد وج وب یباوخیب نمزمیرامیب ر هدشتداع رورمب تلاحنیا دنک یملوغشم دوخب
 رکفزک رم هلیسوب یباوخیب عقد

 ناشیبا وخیب دننک هجوتم و زک رمتم هطقن كيب ار دوخ رکف دنناوتب هدمنیا رگا
 تالضع مامت ایو دنهدب شوک تقداب و دنریگب اردو ضبن نابرض الثم دوشیم عفر
 هن افس اتم «دنهدب شوگ ناب و دن وتشب ارد وخ بلق نابرض دننک یعس و دننک لش ! رد وحت

 تانیرءتهب ج ایتحا مهرکفزک رمت داجیا | ریزءدننکب |رراکنیا دوب دنهاوخن رداق ًارثکا

 مزیت ونپیه قیرط زا هچرگ دوش رارکتو نیرمت بش نیدنچ یتسیاسب ینعی دراد یلبق

 .دوریم نیب زا یرکف یاهیتحا ران لیبق نیا تل وهسب

 رکفیگ دنکارپ و تتشن تلءب طقف اهبث یباوخیب همه هک درک شومارف دیابن
 .دشاب هتشاد مهیرگید للع تسا نکمم تسيل

 باوح ماگنه اهنتهن دنتسه رکف یگدنکارپو تتشت یاراد هکبناسک یلک روطب
 ندرکراک «نتفر هار «نتششن ماگنه «دنتسه تحارانو برطضم مه یرادمبعقاوم هکلب
 رورسو طاشن تساروآ جنرو هدوهیب ناشیاربیک دنز ؛دنتسهنیگهودنا و ناشب رپ مه

 یک روز «دندنخیمیک روز ءدننا وخیم سرد یک روز « دننک یم راک یک روز دن رادن

 .دنتسه هدنزیک روز الصا «دننکیم حی رفت

 زک رعت تانیرمت صوصع رد مزیت ونپیهقب رط زا یناوریرامیب هجلاعم ثحبم رد ۱

 یاهیئامنهار و درک مهاوخ ثحب رتشیب رکف تتشتزا یشان یاهیتحاران هجلاعم و رکف
 .دومن مهاوخ ار مزال

 لبافومهم هنازور یگدنز رد ردقج و هج ینعی رکفزک رمت هک میدیمهف اجنیا ات
 ؟تسیچ رکفزک رمت هرابرد نالدبحاص و نادنمشناد هدیقع مینیبب الاح ؛تسا تیمها



۳۴۵ 

 رکش زک رمت هناب دد یقرشنیف وصتمد افرع هدیقع -مداهچ ثحبم
 نب.رفآ ذاجعا رکفزک رم 9 دنګ یم زک رمتم اد رکف ندیشک تضاب ر هه

 ۱ .۵ وشیم
 ؛ زک رمتم ادرکق هک تسا یدنهشزرو یبعون اک وب ؟تسیچ «اک وب » هو

 دونا و وجم ار یگ دنر یاهب رادق رگ و اهمنا رگث <« ملاس ار ناور و مسج

 .لنگم

 ؟تس (هطباد هچ مزیت ونپیه و رکفزک رمت نيب 4
 هدینش یناذخس یناریا شیرارد و اهیدنه ندیشک تضایر هراب رد دیاش امش

 و بیجع یاهراک تسناوتیم ندیشک تضایر رثا رد لیپ هدنژ هک دینادیم لقاال «دیشاب

 راکفاو دنک تشوگبآ هب لیدبت ار بآ «خلم هب لیدبت ار ماداب الثم دهد ماجنا یبیرغ

 .دنا وخب ار نا رکید

 یعنرب «دنراد هدشع اهنبا هک یفوص و فراع مانب دنتسه نادنمشناد زا یاهدع

 هدارا و دنها وخب هچره دنناوتیم ندیشک تضابر لاس تسیب ایو هدزناپ هداب اهناسنا زا
 . دنب زی تامارک و ه رحیم هب تسدالننا وتيم «دنهد ماجنا دننک

 یحورو یمسج صوصخمیاهشزرو یرسكي ماجنا ندیشک تضایرزآ روظنم

 هک ه ظحا ره «دش دایز شرکف زک رمت ناسنا یتقو .دنکیم دایز اررکف زک رمت هک تسا

 .دش دهاوخ ماجنا دوخبدوخ لمع نآ دیامن یلمع ماجنا هج وتم اردوخ رکف

 ؟تسا حیحص دح هجأت اجهتفگ نیا 0

 ؟داد قیبطت ناونبم روطچزورما ملعاب 8
 ` ؟تفرگ هجیتنو درک شیامزآ ناوتیم روطچ 0
 اهراغو اههوک رد ناکمو اجیب وسابلیبو هنشت و هنسرگ « لاس تسیب اب هدزناپ

 هجیتن ناوتب تسيل مولعم هزات ؟ تسین هناقمحا ایآ ‹ ندیشک تایر و نورک یگ دنز
 رفنکب تسا نکمم ؛دننک ندیشک تضابر لیبق نناب ع ورش رفن رازه رگا اریز ؟تفرگ

 .دس رب یاهجیتن لقادحهب هک .دشاب یروط شا ینامسج و یبصع نامتخاس
 یمک دیهد هزاجا .تسازک رمت هرابرد یئ وگ قا رغایالعادح اعدا نیا لاحرهب

 زایکی .میریگب هجسست همه و مینکشیام زآ « مينکسمل «مینیبهب هک یدح رد «ميئايبرتنهن ۷

 ۱ دنک داجبا دیدش رکف رک رمت هک د وشبم بج ومو هدش هدیمان یک رزب رس مانب هکیئاهشودر

 نیا ام و « دناهدوب اهیدنم اهنآ فشاکاب ع رتخم هک تسا یصوصخب تاک رح و لامعا

 .مینک یم هعلاطم اگوب ثحبم تحت ار یوضع لامعا و تاک رح لیبث



«۳۳ 

 (۱)تسیچ اک وب

 «ربکارس«داشیناب وا» عانب یباتک هعلاطماب دهدیمینعم هجو هچینعی «اگ وید هملک
 .دیمهف ناوتیم روطنبا ار اگ وی هملک ینعم

 یگ وج نامه ای یگ وب نآ لعاف مسا و تسا نتسویپ ینعمب کو ج ای گوی

 تسا یدنه ر وهشم

 لوصا هک تسا یدنه هفسلف بتکم ششزا یکیمان یفسلف ح الطصارد «اک وی»

 ضاترم ینعمب یگ وج اب یگ وی و « دراد رارق یندب شزرو و تضایر بادآ رب نآ

 سا

 ناو ندرک مار اپ راهم ینعمب هک تسا یسراف « غ وی » نامه « یگ وی » هملک

 .هتفرراکب ناسنا یناویح سفن ندرک مار یانعمب یزاجمروطب و «دشابیم شک رس

 ۰ یئاپورا و دنه هشیرزا تیرگسناس نابززا اگ وی هملک دی وگیم (۲)تیوهزمیج
 تفجو ندش یکیار اگ وی ناوتیم زینو تسا ندروآرد غ وی ريز ینعمب و هدش قتشم
 .ادخ ینعی دوجد ملاعحو رب د رفكي حور ندشیگب ینعب دیمان ندش

 تخسرایس هک ص اح تانیرمتماجنااب سک ره هک تسا دقتعم یگ وجاب یگ وی

 .دوش طوبرم یهلا اب ینامسآ رومشاب دناوتیم تساسرف تقاط و
 یتهذبارطضا لماک شمارا» «هدش فیرعت روطتیا اگ وب (۳)یرگبد بانک رد

 هد وشیم هدیمان اگ وب دماجنایم یلاع تاذ تقیفح كردب هک

 :دیوگیم یدنه نادنمشنادزا رگید یکی

 ءامرس اب وا یئ ورد شمادآ و فشاب هد رگ رخ (رد وخ هک یک وج ناب»

 دوجورب شدوجو مامن و ذر وخن مهب ریقحا و ما رتحا اب تذثو درد ءام رگ اب

 الطهب توافت نودبهک دشاب طلسم نانچد وخ تاساسحا رب و دشاب هج وتم یلاع
 «.تسا هتس ويل تبدحاهب و هدش یکی هک دنب وگیم درگسب رظن ڭا هب اخو

 اک وب بتکم راذگ هب اب
 نرف ود دودح رد هک هدوب (۴)یلجنتپ مانب یدنمشناد اگ وی بتکم راذگ هیاپ

 .تسا هتسیزیم دالیمزا لبق

 (ربک ارس) داشیناپ وا باتک همدقمرد ناریارد دنهقباسریبک ریفس دنچارات رتک د

 « تساتباضر مدع نو رقبو دا رقیب و شوذم هرا ومه سغا ییلاگ دن ژ :دسی ونیم

Patanjali _ ۴ Yoga-_Sara-Sangraha -۳ James ۳۱۶۷۷1۸۲-۳ Yoga —_\ 



۳۳۷ 

 :تسا داتفرگ رب, هناگجنب یاهجن ر هب ریز
 .تسا هاتشآ و لهجرد رش 08
 .تسا دنمقالع ذی اذل هب ۲
 .تسا رفنخم عوبطما یاهزیچ زا ۵

 .تسا ندنام هدنز قشاع ۴08

 .دس رتیم تک رمزا 9

 هدشداپ لماع جنپرب ناوتپم اگ وب بتکمرد هدش نییمتیاهتضایر هلیس وب طقف

 زوریپهابتشا و لهجرب هک دنک یم ادیب یتلاح رشب تایر اهل اس زادهب ینعب . فیش ریچ الاب

 درادن ندنام هدنزب یهجون ؛دوریم نیپ زا شتالیامتو درادن تادل هب یاهقالع ؛د وشیع

 طاشف زارپ هظحل ره هک دراد یوق یاهدارا نانچنآ یناسنا نینج «دسرتیمن رمزا و

 درو دهاوخن رزیچ چیه مغ دروخیمن ر نورم مش هک ی ریز تسلا دورس و

 .دوش ماجنا یتسیاب ریز یاهشزرو و تانیرمت تعیبط یگ رزب یورین هب نتفاب

 .نتفرگ هزور و تضایر -1
 .نتشادحاگن تخ یعضوب ار ندب یاضعا -یندب یاهتلاح ۲

 .یسفنآ سبح و لرتنک -۳
 .تالی امت و تاوهش زا یری هزانک ۴

 .غامدرب هبلغ اي راکفا زکر مت -۵
 .نطاب و رهاظ ساوح نتخادنا راک زا ۴
 .صاخ زیچ كيهب تب اث هجوت ¥
 .وازد ندش وجم اب نافرعو قمعت در۸

 تافص یتسپاب قوف یلمع تانیرمت ماجنا رب هوالع یگ وج اب یگ وہ صخش

 .دهد شرورپ دوخ رد ار ریز یقالعا

 .دشاب وت سار و یقیدص ۳ ی

 .هلنکنن یدراد ہک

 .دشاب فیفع و نمادکاپ ۴

 تسین زامغ ارچ یناد تاهنیآ

 . تسیف زاتمم شعر زا راگنز هکناز

 نک هلاپ دوخ خر زا راگنز وت ور

 نسک كلاردا ار روف نآ ء نآ زا دعب



 ۳۴ رب

 قیدص تسا رداق یسک رتمک المعرضاح لاحرد امژورما یعامنجا یگدنزرد
 رظنب «دریذپن یاهیده یسک زا و دشاب نمادک اپو فیفع دنکن یدزد ءدشاب وگتسار و
 .تسا رداث رایسب دشابن لاحم رگا اهزیج نیا نم

 دوش لمع ًامامت درادن یموزل زین هدش داسی لمعلاروتسد ع ون تشه دروم رد

 دیسا ایو دورب هار شتآ رداب دباوخب كاخ ریزرد زورلهچ «درادن جایتحا یسکاریز

 یسفنت تانیرمت یکی هک نآ عون ودب ندرک لمع طقف نیاربانب دروخب كيروفلوس
 نا ونعتجت موس باتک زد هک تسا یفاک یندب صاخ تالاح یرگید و تسا صاح

 .داد مهاوخیفاک تاروتسد مزیت ونپیهنف

 ناشعنرد جیاتن و تسالوادتم اپ ورا واکبرما مامترد هزورما نیرمت ع ونود نیا

 ` .تسا هدروآ رابب رکف شمارآ و یناور تاجلاعمرد یزیگنازاجعا و

 رد اگ ویو (۱)«دنیونیم « نرتشا » هلجمرد یناملآ ف ورعم كشزپ رگور رتکد
 ینعی یدنه حالطصا رد ورین زکر مت و تسا وربل زکر مت ینعمب تیرگسناس نابز
 شزرو نیا میلعت یارب یئ اهماگشاب اپ ورا مامت رد هزورما ؛ ساوح و رکف زک رمت

 اریز هدنتسه نآ نتفرگارف لوغشم رفن اهن ویلیم و تسا هدش زاب شخب افش و دیدسج
 وا یژرنا و دنزیم قالش ًامئاد رشب باصعارب یزورما باتش زا رپ و ینیشام یگدنز

 ۱ .دکمیم ولاز لثم ار
 هجیتن رد ؛ دوشیم دابز یئایح یورین و رکف زک رمت ءاگ وی یاهشزرو كمکب

 یاهیحور هشیمه دنا وتيم هکلب«دنک دوبان ارمحازم رکف ع وئ ره دنا وتيم اهننهن صخش
 .دشاب هتشاد طاشنو رورس زا رپ

 .تسا یونعم یورین تبوعت اگ وب یاهشزرو زا روظنم» :دی وگیم رگ ور رتک د

 دايز ار دوخ لیخت و رسکف زکر مت تردسق تسرامم و نیرمت اب یگوب رفتکی
 دوخ هلیسوب مزیت ونپیه زا هلحرم كيهب دنا وتیم رکف زکر مت كمکب هکیئاج ات , دنکیم

 دناوتیم درف ینعب « دوشیم رهاظ اگ وب جیاتن نیرتبیجع هک تسا عقومنیارد و دسرب
 یگ وہ ینعب «دنک لیدبت یدارا لامعا هب ارد وحن ندب فلتخم ءاضعا یداراریغ لامعا

 رد ايو .دنک مک ای دایز !ردوخ بلق نابرض هاوخلدب رکفزک رمت تردق رثارد دناوتیم
 «.دهدب یتاربیغت هدعم تاحشرت را دقم
 ا لر

 .یدعاس نودیرف همج رت ,تیوه سمیج رثا اگ وب ٦



۳۳۹ 

 ندمت یاهیداتف رگ زا زب رگ شردو ءاگ وب

 اربلق اگ وب :دسب ونیم ۱۳۵۱ هامرهم «هبنشکب ۸۷۶۷ هرامشرد ناهیک همانزور
 یاگ وبیبرم .دوشیم لکلاهب دایتعا عنامو دربیم الاب ارتسوپ تمواقم «دنکیم مارآ
 !تسا ینامسج ریذپان افش رهاظ هب یاهیرامیب نامرد هلیسو اگ وب :دیوگیم اهلتیب

 .تساهتفاث جاور اگ وب» میلعت و نی رمت ,نارهت رانک و هشوگ رد هک تسا یدنح

 تسا یبیشنوزارفرپ یگدنز ندنارذگهب موکحمزورما ندمتمرشبرخآ ؟ارچ دینادیم
 !تسا ريج همهرب مک اح هغدغد و باتش ؛ناجیه نآ رد هک

 یبصعیاهیتحارانو یناور یاهیرامیب رشب دارفارثک | یارب ناجیهو باتش نیا
 اهینارگن نیا .تسا رادر وحرب ماکحتساو تابت زا رتمک نایمدآ یگدنز و دزاد لابندب

 ینامسجیوریثو تسا هدرک رامیب اریزورما ناسنا حورو مسج یبصع یاهشنک او و
 ,تسا هدرب لا وز و لیلحت هب ار ناشيحور و

 ینیشام ضارما نیازا مدرم مامتو دوشیم رتشیب زوره «نارامیب هنوگنیا دادعت

 ناصصختم فرطزاهک یلامعا ندادماجنا و اهشورزا هدافتسااب دناهدمآ هوتسهب زورما

 .دناهدیسر حورو مسج شمارآ نیا هب تسا هدش هیصوت نارامیبهب اکو

 -یساسا نیا و تعادرپ هشیدناو رکفتهب دیاب دوصقمهب ندیسر یارب اگ ویرد
 اهتعاس اهنآ ماجنا هک یصاسحخ یاهشمرن و تاک رح .تسا اگ وی لمعلاروتسد نیرت

 ندیشیدنایا رب یرکف یاوق زک رمت و هلحرم نیا هب ندیسر یارب طقف .دشک یم لوط
 .تسا

 :شیاسآ كيهب و دبابیم یدام ناهجزاح راخ اردوخ هلحررم نیا زا سپاگ وب رکفتم

 .دنک یم ادیپ تسد یحور ینالوط

 و دننک یمن هدافتسایکشزپ یاهوراد زا هاگچچیم اگ وی نارادف رط -ورادعنم
 نامردیا رب اگ وی زا دیاب یکشزپ یاهشور و اهورادزا ندرب دوس یاجب دنراد داقتعا
 ۱ . تسچ دوس

 تاقیفحت درا وراه هاگشناد ناققحم «تیبک .رآ»رتکد و «نسنب ترب ره»رتکد

 هلجم رد دو یاهشهوژپ زا یاصفم شرازگ و د.ناهدروآ لمعب هراب نیا رد یلماک

 , كن !هدناسر باچهب یژول وبزیف لانروژ نکیرمآ
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 یصاخشا یور ناوارف یاهشیامزآ زا سپ هک تسا هدش رکذ شرازگ نیا رد

 :دناهدیس ر جیاتن نیاهب دناهدرک هدافتسا دوخ یاهبرامیب نامرد یارب اک وب زا هک

 ودوشیم دابز یجراحت لماوع لباقمرد ندب تسوپ تمواقم دازیم رتدنک بلق

 داتعم اگ وب وریپ صاخشادبایمشهاک «دنک یم دیلوت ندب هک یدیسکا ود نیرک رادقم

 هک تسا يرطاخ طاسینا نآ همدقم یمسج یاهی روگ رگد نیا مامت و دن وشیمن لکلاهب

 .دسریم نآ هب اگ وب هب دقتعم رکفتم

 و ندیشک تضایر اک وب دندقتعم «اک ویرکفتم» ودنيا  تسین تضاب ر اک وب

 ارف دناوتیم یگ داس هب سک ره ار اگ وب یاهشور و لامعا تسین نداد جنر اردوخ
 .دیوج دوس دوخ نامرد یارب اهنآ زا و دریک

 روشک نیارد و تسا ناتس ودنه یناتساب روشک اگ وب ندمآ دوح وب یلصا ناکم

 .دراد یخیرات هتباس اگ وب

 ˆ زي اهلتیب هک درب ماسن ار « یگ وب شهامیشی راهام » نا وت یم اگ وی ناگ رزب زا ۱

 هک سک ره دیوگ یم «یشیراهام» دنتخادرپ اگ وي تاک رح نداد ماجناهب وا دزن یتدم

 .كمک اک وب زا دیاب دنک ادیپ تسد هدوسآ و دازآ یحور و ملاس یمسج هب دها وخيم

 .دیلطب
 ینامسجریدپ اناقش یاهیرامیبع اونا نامردیارب یاهلیس و اک وی دنکیم هفاضا وا

 ح ورءمسج ربهوالع رطاع هغدغدنباو دنکیمرکفاهن آ هب مادم ناسناهک یضارما .تسا

 هاگنآ و تسا اگ وی یایند هب نتشاذگاپ ,نامرد هلیسو اهنت و دنکیم رامیبو لسک زین ار

 .درگنیم رگید یاهنوگب ار یگدنز و دربیم ناهج یونعم یاهشزرا هب یپ ناسنا
 تسا دقتعم وا .دمانیم رتملاس یگ دنز كی یوسب یهار آر اک وب «یشی راهام»

  یکی.دریگیمربرد ارناهج مامت و دراد دوجو هشیمه اگ وی «درادنینایاپوع ورش اگ وب
 .تسا یبادغ میژر «درک هجوت نآ هب دياب اک ویرد هک مهم تاکن زا

 هجوت ييادض میژر هب اگ وب نارکفتم زا رگید یکی « اداناک و یاو یماویس »
 اد شییاذغ لمعلاروتسد دناهدنک ارپ ناهج رسارس رد هک وا نادرگاش و دراد رایسب
 هلن رب یم راکب

 یارب ار شرگید عبر و بآ ارنآ عبرکی « ادغ ار مکش فصن :دب وگیم وا

 :تسا نینج اگ وب رکفتم كی ییاذغ همان رب «دیراذگب یلاحخ اگ وی تانیرمت
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 هعطق كره دن اش وج غ رممختددع ود «یعیبطلاقت رپ بآ ناولتصن - هناحیص

 . رکش نودب یاچ ای هوهق ناجنف كي و تست ناز
 و یزبسدالاس «هتخپتشوگ یمک رادقم «یعیبط لاقت رپ بآ ناویل فصن- راها

 .رکشنودبیاچای هوهق

 سیسددع ود .هتخپملک «ناب رب تشوگ یمک ,یعیبطلاقترپبآ نا ویلتصن فاش

 .رکش نودب یاچ اب هوهقو هتخپ ینیمز
 زا و دیاپیم توافت یک دنا موس و مود زور رد ییاذغ هغانرب نیا هیل وا داوم

 .دوشیم رارکت لوا زور یاذغ هرابود دعبهب موس زور

 هدامآ تاک رح ماجنا یارب اک وی رکفتم ندب , یباذغ همانرب نیا ندرب راکب اب

 اک وی شزرویارب هک دینیبیم هتبلا.دوشیمرتناسآ یحور یاوق ندرک زک رمتم و دوشیم

 .تشاد مهیباسحو تسرد لوپ دیاب

 هظحل رهردو درک نیبعت ناوتیمن ارینیعم تقو اگ وب تاک رح نداد ماجنا یارب

 ماجنا هب دادمابرد رتشیب اگ وپ ناوریپ یلو ,دهد ماجنا ارنآ تاک رح دنا وتیم ناسنا

 .دنزادرپیم تاک رح

 یتمالس زا رمع رحآات صخش و دبازفایم ناسنا رمعرب اک وب دندقتعم اهنآ

 .دربیم دوس «تسالاک و هعیدو نیرتهب هک ینامسج

 یصوصخمیاههرود اکیرمآ «ودارلک و هاگشنادو «لیب» هاگشناد رضاحلاحرد

 اهشزومآ نیا هبو دناهداد بیترت دندنمقالع اگ و یهب هک یناسک شرورپو شزومآ یارب

 نمجنا مانب یتالیکشت و دناهداهن مان (تابونعم یایندهب دوروو یدام ناهج زا روبع)

 دنمقالعصاخشا مامتاکیرما هدحتمتالایارد هزورمااگ ویرادف رطناب وجشناد یللملانیب

 .دنکیم داشرا و ییامنعار اراک وپب ۹

 ےک رم دض اگ وب
 یئاکیرما سانش تسیز نادنمشناد طسوت هک یعیسو تاقیقحت رضاح لاح رد

 بقعبا گرم ندب ءاضعاتاک رح ندرک دنک اب دنا وتیم اگ وی هک دمدیم ناشف هدش ماجنا

 راکفا ناوتیم اگ وب یاهشزرو زایدادعتماجنااب نیا ریانب دزاسینالوط ار رمعو دنا
 .درک زکر متم اد

 ا
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 روخ راکفا دناوتب هکیسک ریز ؛دوشیم یوقرایسب هدارا رکف زکر مت دایدزا اب

 تاساسحا مامترب دوب دهاوخ رداق ملسم روطب « دریگب دوخ هدارا و رایتخا تحت ار

 زارپ و یوق یاهیحور «یلاس یناور یاراد هجیتنرد « دزک تموکح دوخ تالیامتو

 دهاوخب تقوره دوخ هدارا هب یدرف نینچ « بیترت نیدب دوب دهاوخ طاشن و رورس

 زاو «دربب نیبزا اردوخ یگتخاس تینابصع ًاروف تسا رداقو دوش ینابصع دنا وتیم
 اریز تسا هدوب یرکفزک رمت تردقنینچ یاراد لیچرچ .دنک ندیدنخب ع ورش لدت
 تلوهسنامهب دنکیم ضوعموزل عفو مرد ارد وخیاهسابلناسنا هک روطنامه .تفگیم

 .دهد رییغت اردوخ یحور عضو و هیحور دناوتب یتسیاب

E 

 شمارآ یاقآ هلیسوب اوب تاکرح زا یکی - هم لکش

 اک وب هلیس وب یسنج یو ریث دابردزا

 رسهب یتحو هداعلاقوف دح هب ار یسج یوری ناوتیم ءاگ و شزرو كمت هب

 یلیخ ندوب هدنز زاو یگدنز زا دنا وتیم اگ وب راکشزرو كر «دیناسر زیمآ نونج دح



۳۵۳ 
 تست سس

 هداسلاقوف ار ندیشون و ندروخ تردق دناوتیم ؛دربب تدل یداع صاخشا زا شیب

 

-[ 

 نیا وا هدعم دیسا دسیاش ءدروخب دنفسوگ ۴ یزور دوب رداق لیپهدنژ «دهد شیازف

 یشرا وگ تالالتحا تلعهب هک دنتسه یناسک زین رضاح لاحرد .درکیم دوبان اراهنشرع
 مزبتونپیهواگ وی شزروهلیس وب ار تالالنخا نیا ,دنوشیمن ریس تقوچیه اذغ ندروحزا
 .درک داجیا ًاعونصم ناوتیم

 رکف زک رمت و هزجعم
 یاهراک و ؛ دسنربیم راکب تا ربمغیپ هداعلا قراخ لامعا یارب ار هزجعم هملک

 رد دیاش امش لاحرهب .دنیوگیم تامارک ار رگید صاخشا روآ تریح و زیگنازاجعا

 هتبلا ) دننک ی وگشیپ دنهاوخیم وگشیپ نانز یتقو هک دیشاب هدناوخ بتک و تالجم
 برد یصاخ یناور تلاح و عضوب (دشاب هتشاد تحص یثوگشیپ هک مینک لوبق رگا

 اب هبذسج «هسلخ تلاح , تسا دیدش رکف رک رمتزا ترابع هک ار تلاح نیا «دنبایم

 « مزیت ونپیه دوخ »ار دیدش رکف زک رمت نيا مزیت ونپیه یاملع و « دنیوگیم قارغتسا

 .دنیوگیم

 ؛دنیایمردیصاخ تلاح نینچهب تامارک ماگنه مهرگید نیفوصتمو افرع هیلک
 لشناشتالضعو تک رحیب ناشندب ءاضعا اپو تسد ؛دوشیم هتسب ای هریخ ناشنامشج

 تلاح «دننکب یرس ای تسد هراشا رگا و دنوشیم دوخبب دوخ زا « ددرگیم تسس و
 اب ناهج قلطم یورین هجوثم ناشرکف . دراد دوسجو ناشتسد رد یصاسخ یگدارایب
 صضومارف ار درد و یمرک و یدرسم ساسخا یتلاح نینج رد ۰ ددرگیم « راک دیرفآ »

 (دشاب هتشاد تحصرگا) اهنآ هتساوخ ماگنه نیا ردو دنباییم یدنمورینهدارا «دننکیم

 زاسپ دننیشنیم تسب نتفای افش یارب رباعمو اهماگترایز رد هکیناسک ,دوشیم یلمع
 عامت رصاعم سانشنا ور یاملع هک نس ریم دوخ یوزرآ هب یتلاح نینچ هب ندش راچد

 و یرهاظ رکف زک رمت ع ونکی هتبلا هک دننادیم مزیت ونپیه دوح ع ونکی ار تالاح نیا
 .ینطابو یقمع هن تسا یحطس

 رد صخش «دوشیم دنمورین و یوق یبیجع روطب هظفاح رکفزک رمت تلاحرد
 دروآ دایی ًاقیقد ار تیلوفط نامز تارطاح دوب دهاوخ رداق دیدش رکف زک رمت تل

 .دنیببهب هدرک هعلاطم شیپ اهلاس هک اریثاهباتکرروطس و طوطع هتسب یاهمشچ "



۳۵۳ 
 ]۳۳ ت ا

 یاهفرح رکف زک رمت
 یناور لماکت < نیرمت و راکاهلاسزا سپ فلتخم یاههفرح و لغش ناگ دن راد

 .دوشيم زک رمتم دوخبدوحخ ناشرکف راک ع ورش ماگنه هک دنباییم یصاحخ
 شره رد هک سک ره و شاقن « رونخس « هدنسیون ‹ رعاش ءدنمرنه رفنکی

 دباييمیصاخ یرکف زک رمت دو هفرحو لغشب تن مایا رورمب ؛دنکیم راک یاهف رح

 راکهاش قلحتهب توکسو تولح عقوم رد «دنکیم یعس هدنسیون ای رعاش رفنکی الثم

 دنک یم !دیپیصاخیناور عضو هدنسیون ورعاشنیایعضو نینچردو دهدب همادا دوحخ
 ساسحا «دونشن اریئادص دیاش ؛ دوشیم قرغ شراک رد «دراد قرف یداع تلاحاب هک

 زا یتقو تسین دوخ یگنشت و یگنسرگ هجوتم «دنکیمن هظحل نآ رد یمرگ و یدرس
 هک مهفیم و تسا هدوب باوخ همین هک دنکیم ساسحا روطنیا ؛ دوشیم غ راف شراک

 ینیرفآ رنه تسا رداق صاح یناور عضو نامهرد طقف هک هتشاد صاح یناورعضو

 یرگبدسک یلد یناوخیم رعاش ارمون و :دیوگیم یناملآ گر زب رعاش هتوگ .دنک

 (۱)«دنکیم ماهلانمب اد داعشا هک د راذ دوج و نم ی ولهب رد

 ۱ «دوشیم ج راخرهاظ روعش هزوحزا «یداع تلاحزا ناسنارکفزکر مت تلاحرد

 زین ناگ دننک هزجعم و نایوگشیپ « دوریم ورف یهاگآ دوحا و نطاب روعش یایئدب و
 یرتدیدشرکفزک رمتو یناور عضو یهتنم «دنوشیم یعضو نینچراچد لمع هظحلرد
 ۱ ۱ .دنیاپیم

 یقیقحد یقمع اب. ینطاب رکف زک رمت و یحطس اب یرهاظ رکفزک رمت
 اررکفزک رمت نیا و تسازک ر متمنان رکف دیتسه جن رطشیزاب لوغشم امشیتقو

 یباتک ایهمانزور ندناوخلوغشم هکیماگنه تسا روطنیمهو «دنب وگیمیحطسای یرهاظ
 امش تالاح نیا همهرد « دیشابیم نویزبولت همانرب یاشامت لوغشم ای و دیتسه نیریش
 نیا و تسا هتفهن یتالیامت امش ریمض رد لاح نامهرد یلو « :تسا زکر متم ناترکف

 یبلطهاجهب هقالع «هچب و نزب هقالع «تورثو قشعو ترهشهب هقالعزادننرابع تالیامت
 تافص یخرب تسا نکمم هوالعب ندنام هدنز هب هقالع یشوپكيشهب هفالع «یقرتو
 .ذآ ریاظنو تادایتعا ,ینمشد « دسح « هنیک ریظن دشاب هتشاد دوج و مهیرگید دنسپان

 درک یناوت ایربک مرح رد لوزن یماک یھن نورب رگ سوه تالزنمز

 هگنیل رک رتکد فیل ات یغامد یاوق نک رمت -۱



۱ ۱ ۳۵۵ 
 س

 نامه هک ارامش نورد قرب یوربن هک دنتسه یسم یاهمیس هیبش یئ الع نیا همه

 رد دینک عطق ار یسم یاهمیس نیا امش رگا لاحو .دنکیم هیلخت تسا یحور یوربن

 لوقبهک دیس ریم یاهلح رمب امش ینعی .دمآدهاوخ دوجوب زین یتطاب رکف زکر مت امش
 وسردنمسایلاب دیشاب رداقینعی «دشاب ناسکی ناترظنرد دلاخ والط (۱)«ایتگدا واگاهبر

 و دینک هراپ ار سانکسا ناموت نارازه دیشاب رداق «دینک دمآ و تفر هنهرب یاپ و هراپ
 دینا وتب هکیسک نیارب انب دیربذین دنداد امشب ار یماقم ع ونره دیشاب رداق دیزیرب رودب
 یصخش نینج « دنک یزاینیب ساسحا ًاعقاو و هدرذگب توهش و تور و ترهشزا

 . تسا هدش كيدزن تعیبط یورین هب و ادخب ینعی «دشابیم یتطاب رکفزک رمت یاراد
 دیناوتب دباش یاهلحرم نینچرد و «تسا ادخ تافصزا یزاین یی افرع لوقب اریز

 اربارش لیپهدنژ دننامو دینک امرخ تعردب لیدبت ار غیت هتوب جالح روصنم دندام

 .دینک رز هب لیدبت ار كکنسو دیئامن بآب لیدبت

 دوجولمعو یروئت نیب یدایز قرف ؟تسا حیحص دح هچ ات افرع فرح نیا
 نینج ماجنا هپ رداق دما وخب یسک رکا لاح رهپ«ندسید دنتام دوپ یک ندینش ؛ دراد

 سپ و «دشکب دیدش و تخسرایسب تضایر لاس ۲۰ ات ۱۰ لقاال دیاب دوشب یتامارک

 رفننارازهنیب دنب وگیم افرعیخرب اریز «دش دها وخ هچ تسینمولعم مه تدمنیازا
 هدشهتخاس؛یروط ناشباصعا و یندب نامتعاسو هادعتسا هک دنشاب رفن ود اب كی دیاش
 هب رداق رگید ترابعب ایو یلزا ًادبمهب نتسویپهب رداق تضابر ندیشک تروص رد هک

 ملع نادنمشناد لاحرهب . دش دنهاوخ تعیبط صاخ یورین زا هدافتسا و ندرک لیدبت

 مزیت ونپیه اراهنآ ناوتیم صاخشارد یرهاظرکفزکر مت ماجنااب هک دندقتعم مزیت ونپیه
 اب ار نآ هطبار الاح دیدیمهف بوح ار رکف زک رمت موهفم و ینعم هک اجنیا ات ,درک

 .میهدیم رارق ثحب دروم مزیقونپیه

 مزیت ونپیه و رکق زک رمن هطبار ۱ ۱
 «دننادیمرکفزک رمق ع ونکی ار مزیت ونپیه ؛مزیت ونپیه ملع نادنمشناد زا یاهدع

 باوخباروا ینارونءیشای عمشهب هژوس هجوت ندرک فوطعماب «دیرب زمیج هلمجزا
 طرف ام ؛ ندرک مزیت ونپیه دوح ماسگنه هک دننکیم لالدتسا هدع نیا ء دربیم مزیت و نیک

 میدق رد می وشیم مزیت ونیبه دوخب دوخت هجیتن رد و مینکیم هوس وسم هطقن كيهب اردوخ رکف
 ِِحح_ سس

۱ Bhagavod-Gita 



 ۳۵و
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 مزیتونپیه باوخب دندرک یم هاگن نامسآ هامب و دندیباوخیم تشپ هب یٹقو ناکدوک

 هررم ناشک دوک هک دندرک یم روصت ناردام و دننفریم بذاک توم اي یژراتل هطرمب
 .تسا

 ء دننادیم رگف زکر مت ار زونپیه داجیا تلع «مزیت ونپیه یاملعزا یاهدع نوچ
 .ميزادرپیم ناسانشناور زا هدع نیا دیاقع فارطا رد یرتشیب یوگتفگ و ثحب هب اذل

 (۱)دب رب زمیچ هب. رظن ۱
 هژوس هلمجزا ,دومنیفلتخم تاشیامزآ صاخشا ندرک زونپبهیارب دیربزمیج "

 هریخعمش رونهب ندز كلپو تک رح نودب هک دادروتسد واب و دناشن یلدنص یور ار

 تاشبامزآ زا سپ تفر با وخب هژوس نیقلت هبترم دنچزا دعب هک درک هدهاشمو ,دوش
 صاخشا نیفلت كمکب و مشچ باصعا ندرک هتسحخ اب هک تفرگ هجیتن روطنیا ررکم

 ۱ لنت وشیم مزیت ونپیه

 ؛ هجوتم و ؛هتشادن رکف زکر مت هب یهجوت دیربزمیج «دوشیم هظحالم هکیروطب
 هکلب « دوشیم زکر متم شرکف «دنکیم هاگن عمش هب هژوس یتقو هک هدوبن تلاح نیا
 ۱ یاهمشچ رگا نم هدیقعب هکیلاح رد « دوشیم هتسحن شمشچ باصعا هک هدومن روصت
 هدید دأیز «دش دها وخت مزیت وتییه ۽ دشاین زکر متم شرکف یلو «دوشب هتسخ یصخش

 و بلابطم هج وتم ناشرکف نوج یلو « هدوبهتسحخ ناشیاهمشچ یصاخشا هک هدش

 .دناهتفرن باوخب هدوب رگید یاههنحص ای تاعوضوم و

 هدیفعو دش دوخ یاطح هجوتم زونپیه هملک عضا و دیربزمیج دعب اهلاس اما و
 «تسا یناور یاوق زکر مت زا ترابع مزیت ونپیه هک تشادراهظا و ,درک حیحصت اردوح

 و بذج هژوس رکفو زغم نانجو دوشیم ع وضومگلی و هتکنكي هجوته هژوس رکف هک

 ارصخش دنئاوتیمن و هتفر رانکب یلکب تاعوضومو بلاطم رباس هک ءدوشیم زکر متم

 ءگنهد زا رف ریثأت تحت

 (۲) تنب زویه دوسفد رب هب رظن
 و اهراکماجنا كيره زغم فلتخم یاهتمسق هک تسا دقتعم تنیزویه روسف ورپ

 یاههشپدزا هب هک یزغم رگید یاهتمسق مامت مزیتونپیع ماگنه «دنراد هدهعب اریفیاظو

 یمیلط سو ریس رثکد مزیتونپیه یانشناود نوماریپ دنچ یلگاسم -۱
Hughes-Bennet —F 
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 ع وضومكي و رکفكي طقف ؛دنوشیم فقوتمو دنتسیایمزاب راک زا دنراد هجوت فلتخم
 تساهطقن كيب زکر مت و هجوتزا ترابع نآ و « دنامیم یقاب هژوس یارب هديا كب و"

 -یم ار هدش نیقلت راکفا هژوس و , دوشیم لمع هنحص دراو نیقلت یتلاح نینج رد و

 .دربذپ

 بج و مهژ وسرکفند ومن زک رمتموهج وتمهک تسادقتعم ین رگ( )ین رگ هب رظف

 یداخ تلاحرد صخش اریز دوش ادج رگید تاعوضومریاسزا هژوسرکف هک دوشیم

 و تاجایتحا زا یرایسب هج وتم شزاکفا ینمی ‹ تسا رکف یگدنک ارپ یاراد یرادیب ۔

 اهیدنم ز این هیلک یورزارکف ع اعشء«زونپیهماگنهیل و«دشابیمهنا زور تاعوضوم و تالیامت

 یاهشیدنازا ترابع نآ و دنامیمیقاب هشیدناكی طففو «دوشیم هدیرب دوجوم رهاوظو
 قارب هطقن كي اب عمش هلعش هب ندرکهاگن لثم «درادن یموهفم و ینعم چیه هک تسا

 .دشابیمن یموهغمو ینعم یاراد هک ن درکنرکف زیچ چیهب و

 زا شزغم ینعب دهدیم تسد زا اردو یرکف لالقتسا هژوس تروص نبا رد

 دراو ار دوخ رکف و نیقلت روزیتونپیم یعضو نینچ رد «دوشیم یلاحخ یرکف هنوگ ره

 نآ رد یرترب راکفا و تسا یلاخ زغم نوج و «د ی امنیمهدن وش مزیتونپیه یلاحخ زغع

 .دربذپیم ار روزیتوتییه راکفا و تانیقلت اذل درادن دوجو

 ماگنه»:دیوگیم هک تسنیا مزیتوونپیه هرابرد میاهن رب هدیفع-( ۲) مل اهن رب هب رظن

 ردیبصع زک رمت نیا «دوشیم زک رمتم درعنم کف كي یور هژوسیبصع راشف مامت مزیت ونبیه
 لقتنم رگید هتکن هب یاهتکن زا دوخ زک رمت تدش نامه اب روزیت ونپیه تانیقلت لباقم
 ۳(4)دوشیم

 راچدتسا نکمم یداع و یهاگ آ دوخ لاحرد صاخشا هک تسا دقتعم میاهنرب
 دوج وب دوخ یدوخب یهاگتلاح نیا هک ,دنوش اهنایذه اب و تامهوت و تاهابتشا

 یهاگ و؛دن وشیم ادیپ دارفارد یعامتجا تاکیرحت راشف و دورو تلعب یهاگ و دنیای

 تلاح رد صخش دوجو نیا اب .دنوشیم داجیا رگید دارفا هیصوتو نیقلت رثآ رد مه
 لیلحتو هیزجت !راههشیدنا و راکفا ؛تاعوضوم ءاهدادیور یدودحات یعیبط و ید .

rسا ۰ ترم تست  Bernheim _Y Gurney 
 یممیلتع یسوریس رتک د هش وق مريت ونییه یساتشناود هدابرد دنج یلگاسم باتک زا سا 4



۳۵۸ 

 هکیلاسحرد .دنکیم در ای لوبق ار ياهشيدنا اب یعوضوم هجیتنرد هک دنک یم یسررب و

 یاختنا یارب تاعوضوم ندرک كبس و نیگنس و ندرکر کف تردف مزی ونپیه ماگنه

 .دوریم نیبزآ رتهب
 یارب یتصوف ینالضع یاوق کر ریگیم ماجنا تعرسب یردقب رفت نا ۳۹۹

 هشیدنا و هتفر تسد زا تصرف هک دنکیم رثا یماگنه و ت تشاد دما وخ نآ تعنامع

 زاب دیآ دوجوب راتفر بیقعترد یهاگ آ تلاح رگا « تسا هدش رهاظ راتفر تروصب

 .هدنک لرتنک ارراتفر دناوتیمن و هتفر تسدزا تصرف مه

 هکنیا نآ و تسا دراو نی یداربا دشاسب میاهنرب هدیفع الاب رطس دنچ رگا

 دهاوخن لوبق مزیت ونپیه بآوخرد ار راکفا و نیقلت ع ونهمه «هدش مزیتونپیه صخش

 .دشاب نیگنس و قیمعرایسب باوعرد ولو «داد دهاوخن ءاجنا و درک

 میاهن ربتسا لئاق یصاختیمها رکفزک رمت داجیازا سپ نیقلت یارب میاهنرب
 یوریثنیقلت یارب دهاوخیم هک ت سنیا لثمو دهدیم یزیمآ رارسا و امعم لکش نیقلتهب

 .دوش لثاق یناویح سیطانغم اب هعیبطلاءاروام

 ساوخ زکر مت رب هوالع مزیتوتپیه گرزب صصختم لومارب-لوما رب هب. رظف
 هک یداریا و « دهدیم تیمها ندشمزیتونپیه یا ربدرف دادعتسا و درف لیامت و نیقلت هب

 یفاک ندش مزیت وتپیهیا ریرکفزک ر مت اهنتءدیوگیم هک ت سنیا دریگیممیاهن رب و زمیجهب
 هبرظنهک تفگ نا وتیماجنیارد دنوشیممزیت و نییهبج وملما وع زا ياهعومجهکلب تسین

 ینسب و تسا یسیلگنا هملک كي « مسیدیایلپ» ۽« دشابیم ( مسی دیا یلپ» هب رظنلوما رب

 ناوتیمو دشابیم «مسیدیا ون وم» هملک تآ لباقم هک دشابیم «یلماع دنچ هدیقع رادف رط»

 ساوحزک رمت نامه هک «یرکفكي هدیقعرادفرط» ینعی «مسیدیا ون وم» ینعم هک تفگ

 ,دشابیم رکف رک رمتاب

 تلب ناد رتکد هدیقع

 هلجم ربدرس و ناتسلگنا یسکشزپ نمجنا سيئر « تلپ ناو » رتک د هدیقعب

 (۱).تسایزغم دب دش زک رمت تلاحکاب زاترامع مزی ونییه «مزیت ونپیه لاکیدم»

 ۱ Super یمووعماتوازمو گوباکهمجرت تلپناو رتک د مزیتونپیه دارسا



 تست

۳۵۹ 

 راتف رگ.تسا یدایز رایسب رادرک و لامعا «راکفا هجوتم زغم یداع لاحرد

 .تساهدنکارپ و شخپ یرکف یورین بیترت نیدب «تسا یگدنز تالکشم و لئاسم
 رگید شوگ زا و لخاد شوگ كيزا یرکف تلاح نینچرد ینیقلتره نیاربانب

 ار تانیقلت و بلاسطم نآ زا یمک رادقم زغم زا یکچوکتمسق طقف دوشیم ج راح
 ۱  .دریگم

 زکر مت هجرد مزیت ونپیه لاحرد .تسا فیعضرایسب ینیقلت نینچ رثا نیاریانب
 .ددرگیم بذج نیقلت مامت المعو دوشیم یرادیب و یداع تلاح زا رتشیب یلیحخ رکف

 .تسا دایزو یوق رایسب نیقلت ذوفنورثا نیاربانب

 زیچ چیهزا ام زغمقیمع زونپیه اب دصرددص زک رمت لاحرد :دیوگیم «تاپنا و»

 یتحودوشیم نیقلت نآ هب هک یبلاطم نامهب رگم درادن هجوت زیج چیهب و تسي هاگ آ

 .درک دها وخن ساسحا زین ار اهدرد نیرتدیدش هدنوش مزیت ونپیه

 زا یئزجره ددرگیمزاب دوخ یلومعم تلاحب زغم هکیتقو ,مزیتونپیه زا دعب
 و بسانم ساسحا هجیتنرد و درک دهاوخ ارجا ار نیئلت زا یتمسق « یزغم تردق

 . .داد دهاوخ تسد هدنوش مزیتونپیه هب یعوبطم

 زغم زک رمت تلاح یبوخب ددرگیم هدهاشم تاحفص نیا رد هکبربوصت دنچ ۱
 .دهدیم ناشنار

 یرادیب و یداع تلاحرد زغم

 نیا رد ) یمک دادسعت طقف تلاحنارد

 تحت ینهذ یاهدحاو زا (دحاو هس ریوصت

 نبقلت رثا نیاربانب . دنریگیم رارق نیقل ریثأ
 هدید لکش ندارد هکیروطب تسا بفیعض رايس

 یاضف همه رد یرکف یوریت یاهدحاو دوش

 دننام «ج راخ زا هک نیقلت و «دنتسه هدنکا رپ نهذ

 یمکدادعت طقف دوشیمزغم یاضف دراو یاهعشا
 .دریگبربرد دناوتیم د

 یزقم تربق ياهدحاو ج4 لکش



۳۶۰ 

 مزیت ونپیه تلاحرد زغم
 یامدحاو مامت « مزیئونپیه تلاح رد

 دن وشیمعمجوزک رمتم اج كيرد یرکف یوربت
 یاهورین مامت دوشیم هدیدلکشنیارد هکیوحتب
 نیقلتهب زج زغم ود ریگیم را رق نیقلت ریثأت تحتزغم
 ار درد یتح . درادن هجوت یرگید زیچ چیه هب

 . دنکیمن ساسحا

 مزیت ونپیه تل احرد زغم ۴ء لکش

 مزیت ونپیه زادعب زغم تلاح
 : دوشم هدید لکش نیا رد هکیروطب

 ج راخزادعب یزغم یوریبینعب یزغمیاهدحاو
 دن وشیم هدنک ارپ هرابود مزیتونپیهتل احزا تدش
 دوج ها رمه ار نیقلت زا یرادتم یدحاورهیل و

 .دزاد

 باشن یس وخیب ریواصت هس نيا

 مزیت ونپیهزادعب رقم تل اح ۶ لکش زا یتئاسح اب « باوح » مزیتونپیه هک دنهدیم
 ریواصت نیاو .تسا زغم «زکر مت قوف» تلاح مزیتونپیه هکلب «تسین یهاگآ دوخا
 یرادیب تلاح زا رتدایز یلیخ مزیتونپیه لاح رد نیقلت تردق ارچ هک دنهدیم اشن
 ات

 یعامتجا روما دد رکف زک رمت زا مهم یاهدافتسا

 لباقمرد ع امتجا هنحصرد هک میس ریم هجیتن نیاب رکف زک رمت ثحبم هعلاطمزا

 .تسین یفاک نا رگید ندرک باجم یاربلالدنسا و حیحص نانخساهنت ؛صاخشا و دارفا
 ار لباقم فرطرکف البق هزادنا هجات هک تسا نیاب هتسب لباقم فرطرد ام نانخس رثا

 (زیفونپیه ار دوخ لباقم فرط هزادناو هجرد هچ ات رگید ترابعب میاهدرک زک رمتم ۱

 هزادنا ناسهب « میشاب هدرک رتزکر متم ار دوخهدنونش رکف رتشیب هچره . مياهدرک
 . درک دها وش رثا یورد رئشیپ ام یاهتبحص
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 یالک و « بازحاناسگ دننادرگ دراد یگ زات « دوشیم هتشون لیذ رد هک یبلاطم
 زاینیبهزات هتکننیا نتسئاد زا دیاش ءالک و و ءارزو هرخالاسب « نانارنخس «سلجم

 ۱ . دنشابن

 دورورف هدن ونشنهذ رد رتقیمعام نانخس میهاوخب را
 مینک زک رمتم رتشیب اد هدن ونش رکش البق دیاب

 ینا رنخس هسلج رد نخس کگرزب ناداتسا زا یکیای «بازحا یاسژرزا یکی رگا

 بذج ار بلاطم 1 طقفناگ دن ونشیلک روطب تسا نکمم«دنک تبحصناگ دن ونشیارب

 ار بلاسطم ۵ دیش وگ الثمورادلامتحادن وشمزیتونپیهالبقناگ دن ونشرگا یلوءدننک

 لبقو ینارتخسهب ع ورشزا لبق هک تسا یسکدنمشنادو ثگنرز نارنخس سپ
 .دیامن«زک رمتم»ا رنانآ رکف رگید ترابعباب مزیت ونپیه ارناگ دن ونشیلصا بلاطم نایب زا

 دوج ویفلتخم یاههار , ناگدنونش رکف ندرک زک رمتم نامهای مزیت ونپیهیارب
 دننک امشب دننا وتیم اههن ومن نیا و ء دوشیم هراشا لیذ رد اهنآ قرط دنچهب هک « دراد

 . دیرب راکب ار یرگید یاههنومن دوخ راکتباو شوههب تبسن مه امش هک

 كيرد یطرش باتزاب نوناق هرابرد متساوخیم یزور نم : زاس نتخا ون 1

 یلیخهک دوب یرادهجرد كب « منک ینارنخس نارادهجردو نآرسفا یاربیماظن ناگ داپ

 نتخاوناب اردوخ ینارنخس هک متفرگ هزاجا ناگداپ هدنامرف زا « دزیم نولبو بوخ

 نم نولیو نتخاوسن زا دسمب . منک عورش نوسلیو اب یتشد ای نویامه هعطق كب
 البق اریز دوب زیگنا زاجعاو یلاع ینارنخس هجیتن « مدرک ع ورش ار دوخ ینارنخس
 فرحورعشزا رتهب یقیسوم .دیامن زکر متم بوح ار ناگدنونش رکفتسناوت نولیو
 . دیامتیم مزیتونپیهاب زکر متم ار ناگدن ونش رکف

 رفنکیالبقدنا وتیم نارنخس : رعش ندناوخ هلیسوب رکف ندرک زک رمتم -۲
 راعشانیارگا هتبلا دناوخب ناگدن ونشیارب | فینصت ابرعش طحدنچ هک دنک نبیعت اد

 یاهفرح یاهدنناوخ « رعش هدنناوخ ابو دوش هدناوخ یمناخرتخد هلیسوب فینصتاب
 .تشاد دهاوخ ناگدنونش رکف زکر مت داجیا رد یرتشیب رثا « دشاب زاساب هارمهو
 ینارنخس تسا رتهب شدوحخ « تشادن یسرتسد اهنیا زا مادکچیعهب نارنخس رگا د
 .دنک زاغآ ارعش رگید اب یدعس اپ ظفاحزا باذجرعشرطس دنچاب از دوج



 ترا

 ناگدنونشنتسشن زرطردرگا : ناگدن وش دوخ قبرطزا زک رمت داجیا ۴
 هکت سنیا زا ترابع ریبغت نآ و , دوشیم زکر متم رتشیب ناشرکف دوش لصاح یرییغت
 مامت هک دنک یعس ًابناث دنیشتب یلدنصرد تسا تحار شدوح هک روطره الوا هدن ونش
 رتهبسکل ر دورورف یردق یلدنصرد رگاو , دنک لش ار دوخ یاهاپو اهتسد تالضع
 مامت واهتسدو اهاپهبو ددنبهب ار شیاهمشچ هقیقددنچ هدنونش رگا + دش دهاوخ ماجنا
 دوعهجرد دنچات قیرطنیاب « دنوشیم هداهناو و لش دنراد هک دنک رکف شندب تالضع

 نا رنخسهلیسوب دياب تاروتسد نبا . تسا هدرک زک رمتم ار شرکفینعی مزیت ونپیه ار

 .د وش هداد

 روتسدهبنجرتشیب و همدقم نودبو كشعن ًارثکا اهینا رتخس یشترا یاهطیحمرد
 یاهنلاسرد ینارنخس ماگنه ارثک او:درادنینادنچ قیمع رثایهاگاذل « دراد نیمارفو

 . دنتسه باوع نلاس هت نازابرسای نارادهجرد تک رزب

 اهنآ زا و دنوش باختفا رفن دنچ ینارنخس نایاپرد رگا « اهینارنخس رشک ارد
 رثک ادحهجیتن منکیمن روصت نم « دننک ناییدنرادداب و دناهدیمهف هجره هک دوش لاوئس

 . دنک زواجت دصرد ۲۰ ات ۱۵ زا
 سبردت ماگنه ناداتسا زا یخرب : ك وج نتفگق ب رط زا زک رمت داجبا ۴

 «كوج »اح الطصا هک یرادهدنخ ناتساد كياب ارد وح ینارتخس نانارنخس زا یخ ربایو

 . تسین ریثأتیب رکف زکر مت داجیارد مه شور نیا هتبلا « دننکیم ع ورش دوشیم
 رتشیب هچره نارنخس ماقمو هجرد :دنکییم زک رمت داجبا تیصخشاجدد.۵

 تیصخش وماعم و هجردهج ره رگیدترایعب .دوشیم رکفزک رمتداچیا هدنونشرد , دشاب

 . دوشیم مزیتونپیه رتشیب هدن وتش دشاب رتالاب یعامتجا

 كب ء راسمیت كي تگنهرس كي « درگ رس كي « ناورس كي نانخس رثا - الثم

 نیعمتسم هدع كب یوررب كگ رزب یناحور کی ناتخس رشثآ هرخالاب و دیشترا

 هدنونش دشاب رنالاب یعامتجا ماقمو هجرد هچره ؛ تسین تخاونکی و هدوبن تباث
 :تشاذگ دهاوحخ رثا شنهذ رد رتقیمع تاملک و هدش رتزک رمتم شرکف

 یبوخبزار نیازا ی ویداریاههمانربناگدننادرگ : یگوب داد یاهراتفگ
 دننکیمع ورش فورعم ناگدننا وخیاهٌگنهآ اب ار دوخحیاصتو اهراتفُک «دنتسه علطم

 يرگيدتتگنهآ هدن ونش رکف زک رمتو هج وت بلجیا رب ًاودحم راتفگ هقیقد دنچ زادعبو



 چ
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 و زغم یارب هاگ آدوحانو ًارابجا یقیس وم هک دننادیمیب وخب ریز «دننکیمشخب
 باصعا

 . دنکیم زک رمتو زونپیه داجیا هک د راد یصاخ رثا صاخشا

 ار یاهدعو هدنخب ار یاهدع کنهآ نتعاون یماک هک تسا هدش هدید رایسب

 دوعنزا یبمایت لمعلا سکع كب ره هک هد ومن رادا و ار نا رگیدو تسا هتشادا و هب رگ هب ۱

 یتقو ینعی ۽ دوشیم هدید مزیت ونپیه ماگنه اهلمعلاسکع نیمه تسرد « دنهد ناشز

 زاو هدشزک رمتمرکف هکتسنیاشتلع .دنکیم هیرگدوخبدوحخ ؛دوشیممزیت ونبیه ورباوحخ
 اسهیتحاران « ددرگیم یئارفهق ریس راچدو دوشیم اهرلاح نامز یونعم « یاهیریگ رد
 هدوشگ اههدقع «دنیآ یمرت ولج هتشذگ ردهدشهدز سپا و تاساسحا وهنفوک رس تالبامتو

 تسدلمعلاسکع ًارابجا ودهدیم تسد وربا وخهب يصاختاساسحا هجیتنردودنوشیم

 «ندبود .شغو لا رحب «صقر « هدنع ,هب رگ تسا نکمم لمعلاسکع نیا هک ۽ دهدیم

 , دشاب اهنیاریاظن و ندیردو ندزو نتشک ,نتسکش « ندیشک را وه

 نایاسپ رد « دنک زکر متم بوخ ار دوخ ةدنونش رکف « دناوتب نارنخس رگا
 شراکفاابو ,دنک راداو یلمعره ماجناب ار هدن ونشو دربگب یب وح رایسب هجیتندنا وتيم

 ینارتخس رگا یلو ‹ تساالاب رکف زک رمت هجرد ینارنخس هظحلرد , دهدب رییغت ار
 شومارفو دوباسن مک مک ی نارنخس رثا درذگب نآ زا یزور دنچاپ تعاس دنچو متخ

 اراپ تسا مرگ روتتات لومعم حالطصاب هک ددتسه یناسک كگنرز نانا رنخس . دوشیم

 اردوخیریگ هجیتن تسا هدشن رادیبو تسا مزیت ونپیه لاحرد هدن ونشات یتعی « دنزپب

 . دنیامنب
 یحخرب«تسا توافتمنا رنخس لباقمرد رکف زک رمت داجیارد ناگ دنونشدادعتسا

 ناشرکف الصا مهیخرب و مک ورید یلیخیعخرب «دوشیم زکر متم ناشرکف قیمع ودوز
 ماجنا مه یلمع و دنرادن دایب ینارنخس زا یزیچای هجیتن رد هک « دوشیمن زکر مته

 . « دزاد یصاخ نیناوقو دعاوق « اهیگدیچیپو زومر ینارتخس رد رکف زکر مت
 تایب رجت «عفانم تالیامت فلاخمنانخس یل و هدوشزک ر متم هدنونش رکف رگ | یتعمنیدب

 نکممو , داد دهاوخ ناشن نارنخس هیلعیفلاخم لمعلا سکع « دشاب هتشذگ و ینودد
 .دیامن زاربا ار دوخ تفلاخم ینارنخس همئاخ زا دعبای هسلج طسو نامه رد تسا

 هن وکحس مینادب تسایفاک « ميئوگیم هچ مینادب تسین مزال» : دن وگیم وطسرا
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 راهظا تانایب نیرتلدتسمو نیرتابیزرگا «تسا هدنزرا و قیمعترابع ًاعقا و «می و کیم

 شرثا ای و دینش دهاوخنزاب یاهمشچاب « دشابن زک رمتم « هدنونش رکف یلو , دوش

 . دوب دهاوح مک رایسب

 هچنآ هجیتن ردو دنتسه انشآ نیناوق نیاب شیبو مک یبهذم نیظعاو لاحرهب
 نانآ بهذم ریخت بجوم دناشکبم فلتخم نابدا یوسب ار نامدرم رتشیب یهاگ هک

 دادعتسا ریظن لماوع « تسا نیظعاو تاسنیقلت لباغم رد اسهنآ یریذپ رثأت : دوشیم

 فطاوع « تایبرجتاسب نانخس هطبار یریذپ نیقلت « یریذپ ریثأست ندش مزیتونپیه
 یاهزاین عاونا « عامتجا شرورپ یگنوگچ « هدنونش هتشذگ و ینورد تاساسحا و
 «نانمشد هیبشاب تساهدن وذش ناتسود هیبش ابآ هک نا رنخس هفایفو لکش , یفطاع
 كيهک دنتسه یزومرم یاهرات همه ع وبطمانای ع وبطم تاک رحو هاگن ‹ ادص گنهآ

 لصوظعا واب نارنخس ندب رسات رس مامتهب نآ رگید یاهرسو ناگدنونش لدرد نآ رس

 ار اهکنرو یئانشور و فقسو سابلو طیحم عضو یتسیاب لما وع نیاب هتبلا « تسا

 لالدتسا و بوحخ تاملک نتفک اهنت ینارنخسرد هک دیئامرفیم هظحالم سپ . مینک هفاضا

 . تسینیفاک ناگدنونش هجوتبلج یارب
 :یسایس« یمومع « یص وصخ یاهداددا رق داقعنا ددر کف زک رمت شقن ۷

 عضو هب یگتسب نیا و « تسا توافتم لباغم فرط دیاقع لوبق رد صاخشا دادعتسا

 «یگداوناختیبرت زرطو تامولهمازیم ,یریذپ نیقلتنازیم «یرکف «یبصعنامتخاس
 «یرهاظ تایصوصخو عضوو فرطکی زا نآ ریاظنو یبهذم دیاقع «یعامتجا طیحم
 لبافم فرط تام ولعمو تاعالطا نازیمو تبحص یگنوکجو ادصکنهآ « تیصخش

 هدافتسا فرطرکف زک رمتوبلج یاربناوتیم لماوع نیا همه زا . دراد رگید تهجزا
 . دنال وبق واهب ار دوح راکفا و درک

 ترابعدشابیم رکفزک رمت داجیاوهجوت بلجرد رثوم رایسب هک یلماوعزا یکی
 نیئآ باتک رد « یگنراک لید» ۰ دشاب فرطلیم قباطم هک یبلاطم نرربراکب زا تسا

 ۲۷ ناوج «ژرژ دیولل» «تساهدرک تبحص صوصخنیا رد لیصفتب دوح یبابتسود
 یسایسهدنیامناب هک دوشیم رومأم یدادرارق دقع روظنمب ناتسلگنایسایس هدنیامن هلاس

 رادمتساپس هنهک درمریپ نیا هک دنکیم قیقحت تسخن .دنک تبحص یوسنارف هلاس ۲

 ششوح كگنراگنر یاهاذغ زا و تسا ومکش دوشیم مولعم «دیآیم ششوخ زیچ هچزا
 تاقالم ماگنه و « دنکیم هعلاطم اهاذغ هرابرد هامکی دودحرد «ژرژ هیولل» « دي ايم
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 زک رمتمرادمتسایس هنهک راکفاهجیتن رد «دننکیمتبحص اذغع اونا هراب رد مهاب اهتعای

 .دنکیم ءاضما ار «ژرژ دیولل» یداهنشیپ دادرارقو

 یگنراک لید هتشون نارگبدرد ذوفنزمر باتک هب دینا وتیم رتشیب تاعالطا یا رب

 : دینک هعجارم

 بلاطمزاكيره هرابرد : رکف زک رمث قی رط زا یتسدد و قشء داجب( ۸
 زا جراح تاعوضوم نیا نوچ یلو « تشون یاهناگادج باتک ناوتیم هدشدار

 زک رمت زا لاحرهب . منکیم هراشا اهنآب طقف راصتحاب یلیحخ نم اذل « تسا ام ثحب

 ندناوخ « درک هدافتسا یتسودو قشع بلجرد ناوتیم زونپیه رگید ترابعب ای رکف
 شاد هچنآ هرابرد قوشعمو تسود اب ندرک تبحصو زاس نتخاوت « دنسیلد راعشا

 نینچمه .دنکیم یتسود و قشع داجیاو زکرمتم ار رکف هک دنتسه یلماوع دهاوخیم
 قشع «تسود و قوشعم یرهاظ یاهیلابیزویونعم تانسحم هرابرد ندرک فبرعت

 . دیامنیم بلج ار اهنآ یتسودو

 فدمهبندیسر یاههارو اهح رطردرگا :ناهدنام رفو ناربدم .ناربهد 4

 زا لاس ۴ ات ۷ یتسیاب لفاال و « تسا رکف زکر مت یمک تلعب « دنوشیمن قفوم دوخ
 رثارد اهیخرب هک « دیشاب هتشاد دایپ . دننک رکف زک رمت نیرمتو دنوش ج راخخ طیحم
 یادصاب اهلح هار هک دنسریم یاهلحرمب اهلاس زا سپ رکف زک رمت نیرمتو تضایر

 افرعزا یرایسبو (ص)مالسا ربمغیپ هیبش « دوشیم ماهلا اهنًابنطاب روعش طسوتب دنلب
 اهیضعب «هلاس ۴تسا نکمم اهیضعب تساتوافتم اهدادعتسا یل و ؛ گرزب نادرمو

 رگا امش « تسا ملسم هچنآ اما  دنسرب یاهداعلاقراخح تردق نینح هب هلاس ۷ ۰

 ناتیارب هک دیسریم یجباتنهب هام كي نامه هزادناب . دینک نیرمت مه زور ۴۰ یتح

 . تسا یوسحم

 «رهاظرد یرییغتع ونره :دنک یمرکفزکر مت داجیارهاظعضو رییغت ۱۰...
 صخشهب هجیتنرد «دنک یمرکف زک رمت داجبا لیبیس و شب ر ؛رس یومابسابل رییغت زا ما

 ءرسیوم تدرک هاتوک ای دنلب « دیامنیمرارقرب یناور لداعت یدودحاتو دهدرم شمارآ

 هرهچواهومشیاریپ وشیارآ رد رییغت«لیبیسوشیر ندبشارت ای نتشاذگ لیبیسو شاد

 . دنکیم رکف زک رمت داجیا تاربیغت لببقنیا همه سابلو مادناو
 ناکمو لحم رییغت « ترقاسم ؛یشک بابسا « لزنم روک دو هئاثا رییغت نینچمه

 . دیامنیم یبصع شمارآ و زک رمت داجیا ۱
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 زکر مت داسجیا اریز . تسا بو یطیارش قبط «یتسرپدم» هصالحخ روطب

 راجیاهکنیا مود دنکنادیپ طارفا هبنج هکنیا لوا : طرشودب یلو « دنک یم شمارآ و

 . دشاب هتشادن صخشو اههداوناخ یارب یلوپ و یدام تاراسعو نایزو ررض
 یرکف یاوق زک رمت هرابرد ثحب هجیتن

 ناوتب دیاش و ؛ تسا رکف زک رمت مزیتونپیه تیهام « دسریم رظنب رما ودبرد
 رگا « تسا یئامسمیب مسا . تسا «باوحخ» نآ ینعم هک «مزیتونپیم» هملک تفگ

 ار تلاح نیا « دیاب مینکب یحیحص یراذگ مان ار صوصخم تلاح نیا میهاوخب

 تسین باوعن مزیتونیبه اریز « میمانب «رکف زکر مت قوف» ای «نویسارتنسناکرپوس»
 ۱ نیا رگا لاسحو . دوشیم نیفلت ورباوحهب رکف زک ومت زادعب هک تسا یتلاح باوخ

 تسا لیلد نیاب « میمانب مزیت ونپبه ناونع نامهب میروبجم ام هک ار صوصخب تلاح

 . دناهدرک تداع (مزیت ونپیه) مسا نباب ناهج مدرم همه هک

  رتهب.تسا «هداعلاقوف رکف زکر مت» مزیتونپیه تیهام ميئوگبرگا نم هدیفعب
 زین هبرظن نیا ًاریخا هچرگ « تسا یطرش باتزاب « نیقلت « یسیطانغم تیهام زا
 ع ورشینعی « تسا «یئارقهفریس» مزیت ونپیتیهام دنبوگیم یحربوتسا هدرک رییغت

 یئارقهق ربس» یتف و رگید ترابعب « تسا یکی یناور یئارقهف ریس ع ورش اب زکر مت
 «ینآ ور یئارفهق ریس» مینیبهب لاح , ددرگیم زاغآ زین زکر مت دوشیم ع ورش «یناور

 . دشابیم هچ تسا مزیت ونپیه تیهام هرابرد , دیدج حالطصا هک

 مراهچ شخب نایاپ

= ̀ “ 
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 تیهامردذ(۱)«یناو ر یئا رقهق ریس» نا ر ادق رط هدبقع

 مزیت ونییه

  6«ا رقهگهب تشگ زاب ینعی مزیت ونپیه ,
  E«یهاک [دوخان» مانبهزات یاهراق فثک

  08دادق رط نادنمشنادریاسو طا رقس .نوطالفا.وطسرا دباقع درو هدا راو لتعروصق

 .هداراو لقع ۱

 تیهام هرابرد یاهزات هدیقع « یواکناور لیمکتو هعسوستو شیادیپ زادعب

 ینعی «دشابیم هتشذگ هب تشگ زاب زا ترابع دیدج هدیقع نیا هک  دش نایب مزیتونپیه
 دنکیم ع ورش وا ناورو راکفا « هک ت سنپا شاینعم ء دوشیم مزیت ونپیه هژوس ینقو

 تعجر هیلواو یئادتبا تلاحب رگید ترابعب « ددرگیم زاب تیلوفط نامزب مزیتونپیه .

 «دوشهابتشا دیابن تارطاح ندروآ دایبو تارطاخ دیدجتاب یئارقهق ریس هتبلا . دنکیم
 دوج و بار تیعضو هس تسا نکمم « دوشیم مزیت ونپیه «وربا وخ» یتق و هک ینعم نیدب

 دروآ .

 دایب ار دوخ یگلاس جنپ نس تارطاعخ الثم هک دوشیم نیقلت «ورباوخ» هب سا
 یلو « تسا یگلاس ۰ الثم دوحخ لاح نامزو نس رد هژوس تلاحشا رد هک « د روایب

 دروأیم دایب ار یگلاس جنپ تارطاح . ۱

۱ Regression 
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 تساهلاس جنپ نونک امه هک مينکيمنیقلت « ورپا وخ»هب هکنیا مود تیعضو ۴
 رد ؛ ماهلاس جنپنم دیوگیم یتسه هلاس دنچ هک میسرپب ورباوخ زا رگا تلاح نيارد

 رد , تسا هتشگ رب هتشذگ تلاحب ًامامت ورباوخ تارطاخو ناورو مسج تیعضو نیا

 . درک دماوخ رارکت ار دوخ یگلاس جنپ راتفرو تاک رح ًانیع هجیتن

 یلو ؛ تسا یگلاس یس نس رد هک دنک كرد ورباوخ تسا نکمم یهاگ ۳

 روظنم- تسا هدش ناک دوک هیبش مراکفاو تاساسحا هک منکیم ساسحا نم ؛ دیوگیم

 تسا ریخا تلاحود «یئارقهق ریس حالطصا زا

 حیرشت بوح رگا لاح نیعردو نیریشو بلاج رایسب یئارقهقریس ثحب نیا
 هدننا وخ تسا نکمم اریز « دزادنیب هابتشا هب از هدنناوحخ تسا نکمم دوشن نایبو

 ۱ : دیایب شرظنب ریز تاروس ات
 زونییه لاحرد هژوس هک تسنیا یئارقهق ریس زاروظنم دنک روصت تسا نکمم

 .روظنم هک دنک روصت هدئنا وخ تسا نکمماب و دروآیم دایب ار تیلوفط نامز تارطاح

 دایب ار لاسبلاس تارطاحخو دوریم بقعب لاسب لاس هژوس هک تسنیا یئارقهق ریس زا

 یگلاس ۱۷ دعب و یگلاس ۱۸ تا رطاع دعب و یگلاس ۱٩ تارطاء لوا الثم دروآیم

 . دروایم دایب ار یگلاس ۵ تارطاح ... دعبو
 یناویحویشحوو یزیرغ تلاحب هژوسهک تسنیا یثا رقهف ریس رتقیمعم وهفم

 ددرگیم دازآ ناسناب لیدبت , دوشیم هیلوا یاهناسناب لبدبت ؛ ددرگیمرب دوخ ینطابو

 اهر دوخا رفای «وگا رپ وس » دیق زا یملع وینف ترابمب , درادنیتیبرت و میلعت ع ون چیه هک
 . دوریم « وا» ای «دیا» یوسبو هدش

 رصتخم وهداس روطب ءادتبا نم دوش نشور بوخ ثحب نیا هکنیا یارب الاح

 منکیم فبرعت دراد رارق نطاب روعش یانبمرب ًابیرقت هک ار یواکناور ساسا نیریشو
 ؟ تسپچ نطاب روعش مينيبهب لاح

 لوا همدقم

 | هچ ینعی. نطاب دوعش |

 هک دوب یدیدج هراق نطاب روعش مینک هیبشت نیمز هرک هب ار ناسنا ندب رگا

 ۱ . درک ف شک ارآ یشیرطا كشزیناور دیورف

 درد هچ هب , تسا یهاگ آدوخان ای نطاب روعش مانب هک دیدج هراق نیا فشک
 ؟ درادشزرا ردقجو دزوخیم
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 تفگ ناوتیم نآ هرابرد هک ت سا دایز ردقنآ نطاب روعش مانب هراق نیا شزرا

 همهنآ یاهلگنجو هدش لیکشت الطزا نآ كاح و درمزو ساملازا همه نآ یاهه وک هک

 .تساتوقای زا ولمم همه نآ یاههناخدورو اهایردو هدش تسردیفرشازا آ

 ؟ میسانشب بوح ار یدنمشزرا و تمظع نیاب هراق تسیف مزال ایآ

 .تفر میهاوخشیپ یمدآ نورد یابند رد دیدج هراقندارد مدقبمدق مهاب الاح

 نآ دحاو دون زا شیب دیاش یلو ؛ تسا دحا و دص امشیرگف و یناود یژرنا ۱

 مانب نیمزرس نیا رد ردقره امشو « دنتسه سوبحم امش نورد یایثد یاهدنبو دیقرد

 یاهورینو هتفاینورد یایندیکیراتقامعارد اراهنادنز كياكي دیوربشیپ نورد یابند

 یناورو یمسج دادعتسا هجیتنرد . درک دیهاوخ دازآ اهنادنز زا ار دوخ هدش ریجنز

 .تشاذگ دهاوخین وزفب ور یزیگنازاجعا روطب امش یرکفو

 مود همدم

 هدارآ و لقع تسکش

 . رگب ۵ نادنمشنادو هقسالفزا یرایبو طا رقس « نوطالفا وطسرا دباقع در

 مدازآ تلطلغ باسح رش زا مداش بشما هک و ربورب لقع یا

 مدانفاریساوت كگنچهب لهجزک ع ورش تشگ نامزنآن میگ راچیب

 و « تسا هدش هدمدو هنهک هداراو لقع میئوکبرگا , تورد رارساهب ندربیباب

 اهردقنآ ا ریز« میاهتفگن فازگب ینخستسا هدروخ تسکش هداراو لقعمیئ وگی رگا

 ر وم رشب تیلاعفو راتفرو لامعا «تشون رسرد قطنمو هدارا ولقع دشیم روصت هک مه

 : رد نآ تردق هک هدوب رشب نورد قاسمعا رد یرگید لماعو ورین اریز . تسا هدوبن

 . تساهدوب قطنمو هدارا و لقعزا رتیوف یلیخ تیرشپ راتفرو لامعا هب نداد نامرف
 رارساینعین ورد یایئد رارسا شیادیپ ودبات میدقرایسب یاهنامززا نادنمشناد

 دندرکیم روصتیقطنمو لقاع یدوجوم ار ناسنا ؛ یهاگآدوخان نامهاپ نطاب روعش

 ریظن میدق هفسالف دیاقعو روصت فالحرب هک دندقتعم ناواکنا ور هزورما هکیلاحرد

 رد مک یلیخ قطنمو لقعو تسا یساسحایدوجوم ناسنا وطسرا و نوطالفا طارفس

 . دراد تلاخد وا یگدنز

 لقع یورزا دنکیم رشب هکیراک ره هک دینکیم روصت دیاش امش دوخ نونکامه
 تس رب د وج < وگغورد « دزد < دوسح دارقا باسح نیااسب ( تسا هدیجنس و هدازا
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 نیقرحنمو راک ایر ‹ رگلافغا «لبنت « دیقال «زوتهنیک ورود « رادربهالک «بیرف ماوع
 هیرظن قبط هکیلاحرد « دنتسه لوئسمو رصقم اهنآ ریظن همهو همه هرحالابو یسنج
 التبمهک دنتسه یوا رفا هکلب دنتسین لوئسمورصقم صاخشا لیبق نیا یواکناور دیدج

 . دنشابیم یناور یاهیرامیب هب
 یتا راشا میقتسم ریغ روطب نوطالفا صوصخب و طا رقس ریظن میدق هفسالف هچرگ

 اناث دناهدوبن یعطقو لماک الوا تارظن نآ یلو . دنراد یهاگآ د وحنان ریمض هرابرد
 .دشابیهاگ آ دوخ ینعب هدا را و رکفو لقعزا رتدنمورین «نطاب ریمض هک دنتشادن هدیقع

 یاهلاثم ثحبم نیا نایاب رد یلو «منزیم لاثم كاب طقف نم العف هراب نیا رد

 . دروآ مها و یرتدایز

 دینک تقدهب رظن نی اهب
 لفط دوش تیبثت لفط یاهنادند هثلرد ۱« ودیبیلورگا یواکناور هبرظن ربانب

 ندرک هراسپ و | نتسکش زا یعضو نینچ رد و دنکیم ندز نادندو نتفرگ زاگهب ع ورش

 سپ تسا نکمم ؛ دشاب داوسیپ رگا یگرزب نسرد لفط نیاو ؛ دربیم تذل ندیردو
 اب ودره اریز « دیامن باختنا ار یباصقای یطایع + توافتم یاهلغشرد ندرک راک زا

 یطایخ اب یباصق ارج هک دس رب یصخش هچنانچو « دراد راک ورس ندرک هراپو ندب رد

 تلعب نارگید تروشم و رکفت و لقعتاب هک د رک دها وح لالدتسا ۰ یاهدرک باختنا او

 یرگیدلثالد تسا نکممو مدرک باختنا ار لغش نیا مدوخو مدرم یارب ندوب دیفم

 و یشک وقاچ یارب یصخش نینچ هک درک شومارف دیابن نمض ردو دهدب هئارا زین
 نیا ربانب « دراد دایز یگدامآ و دادعتسا هاگ آ دوخا روطب حرجو برضو یشک مدآ

 ًنایحا و حرجو برض بکترم هاگآدوعانو ارابجا دریگرارق یبسانمان طیحمردرگا
 . دش دها وخ یشک مدآ

 لقعتورکفت زا سپ دابز لامتحاب دوش داوسابیگ رزبرد یلفط نینج رگا لاح

 هک درک دهاوخروصن حارج كشزپ نیاو تفر دهاوخیحارج یوسب دایز تروشمو
 . تسا هدرک باختنا ار یسارج قطنمو لقع كمکب

 اهشک وقاچ و اهطایخ و اهباصق و ناحارج مامت هک ت سین نیا نم هدیقع هتبلا

 هثل هلحرمرد اهنآ«یودیبیل» تی وفط نامزرد هک دناهدوبیناسک دصرد دص اهدالجو

 . دش دهاوخ فی رعت دعب تاحفسرد «ودیپیل» -۱
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 رد« ودیبیل »شقن و ؛ تساا دایز هلئسمنبا ءانثتسا تبسن ؛ تسا هدش تیبثت نادند و .

 رگید یلماوع و ؛ تسا هدننک كمك و رثؤم لماوعزا یکی و رایسبتشون رس نییعت

 «یدیبیل» تموکحب تسا نکمم نآ ریاظن و رابجا و طیحمریثأت  ددجم تیبرت ریظن

 تسا نکمم یگدنز زا یاهلحرمرهرد هوالعب . دبامن رثایب ارنآ شقن ای و دنک كمک

 یهاگآ دوخانرد یفنمای تبثم یتارثا رکف زک رمت داجیا هظحلرد یگدنز یاهدادیور

 .دوشرهاظیصاعلامعا ماجنالکشب یگدنز یدعب لحا رمرد ًارابجا هک « هدراذگ یقاب

 نطابروعش فیرعت زا ترابع هک بلطم لصابهمدقم ودنیا نایب زا سپ لاحرهب

 : دوشیم میسقت ربز لصف جنپهب شخب نبا . ميزادرپیم تسا

 نآ تایصوصع و نطابروعش فیرعت - لوا لصف

 .اهناسنا تشونرس یزیر یپرد نآ ریثأتو «ودیبیل» فیرعت - مود لصف
 «دوخشا رف»  هدوخ» ««داهن»فدرعت - موس لصف

 یعافد یاهراک و زاساپ اهمسیناکمفب رعت -مراهچلصف

 یئارفهقریس لسلستفیرعت - مجنپ لصف

 نآ تایصوصخو نطاب روعش فی رعت - لوا لصف

 تسیک منادن لو هتسخ نم نوردنا رد

 تسااغ وغردو ناغف ردوا و مشومح نم هک

 .درکیم شغ دیدیم یزاوم طخود تقوره حارج رتکد نیا 8
 .دوش ادج هظحل كب دوخ نز زا دوبن دداق هاگ [دوخان هک یدنمراک ناتساد 8

 .دشوپن هنانز سابل دوبن رداق هک یکیناکم رگ راک ناتساد 9

 .«یعاگ ادوخان» یندیشو نیریش «زیگنازاجعا نآساد 8

 یزاوم طخودو حا رج رتک د ناتساد

 دیاشوتساهدش لقن یمدآ نتو حور باتک زا منکیم نایبنم هک اریا هعقاو نیا
 شوحودیشر رتک د كي بط داتسا نیا .دیشاب هدید ارنآ ملیفای و هعلاطمالبق ارنآ امش

 .تسا هفابق
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 بط هسردم داتسا مه « دوب هدرک یقرت عیرس یلیخ دوب ناوج هکیدوجواب
 . دیدرگ زاغآ اجنآ زا ارجامو دوب ناتسرامیب نآ یحارج شخب سیئر مهو

 صصخت .دوب هدش مقا و شنا راکیهدسح دروم هک دوبیروط داتسا نیا عضو

 یهجوتلباقیحا رج یاهلمع دوب (كيدیپوت روا) نا وختسا یحارج رد نا وجرتک دنیا
 دناهدش فرحنم نوریپ ای وت تمسبو دنتسه جک یدازردام هک یئاهاپ هلمجزا درکیم

 .درکیم فاصیحارج لمع اب

 لیبموت ( هل داح

 ار دوخ نار ناوختسا زا یتمسف لیبم وتا هثداح ثكيرد هک اریتسم مناحخ زورکی

 نيف رطردزلف هعطقود ندادرارقاب حارجدشانب و دندروآ ناتسرامیبهب دوبهداد تسد زا

 . دنک هلصو زلفاب ار وا ناوختسا عقاو رد . دنک عقر ار بیع نی وا نا وختسا

 راک ار یزلف یاههلیم زا یکیرتک د دیدرگ ع ورش لمعو دش هدیچ لمع همانرب

 دهد رارسق لوا هلیم تازاومب رکید فرط ردو درادیمرب هکار یمود هلیمو دراذگیم

 هتم « دزرلیم شتسد دنکیم ادیپرا ود شرس دوشیم راست و هریت شرظن رد ایند ناهگان

 . دوشیمفقوتم مود یهثم ندروآ ات یحارج لمعو دنفایم نیمزب شتسد زا یحارج

 هکنیمهزا-ب دنهدیم حارج تسدب دنروأیم ار دیدج هدش ینوفع دض یهتم

 شندبربدرس قرع هدش نوک رگ د شلاحزاب دهدیم رارقمه یزاوم ار یزلف یاههلیم

 هکلب دتفایم شتسد زا یحارج هتم طقفهن راسب نیا . دنکیم ادیپ هجیگ رس و دنیشنيم

 حارج ودوشیم هتفشآ لمع قاطا ع اضوا ناهگاندوشیم نیمز شقنو دتفایم مه شدوح

 . دننکیم ج راخ لمع قاطا زا ار

 دمآ شیپ نیا هجیثن رد دوب هدش هتفاکش ناوختسا اتوا ناررسأترس هک ضیرم

 . دنامیم حارج نودب

 مهم لمع نآ هماداب رداق دندرکیم كمکح ا رجهب هک راک هزات و ناوج یاهرتک د

 هدامآ دس ریم مود حارج دنهاوخیم كمك یارب مود حارچ « دنن زیم نفلتیروف كن دوبن

 یفرط زا و دشکیم لوط یدایز تدم لمع نوچ یلو دهدیم همادا ار لمعو دوشیم

 . دهدیم ناج هدرواین تقاط ینالوط یشوهیب ریز رد تسا هدوب نسم مه ضیرم.

 هدازمیدب رتکد هنش و یمدآ نتو عود تاتک ذا ١



: ۳۷۳ 
 سس ع عسسسی

 رج تش
 . تسا هدمآ حارج رتکد رسرپ هچ مینبمب و مبورب ناتسرامیب لح ادب مهاب لا

 زانوگ انوگ ولصفم یاهشیامزآ و تانیاعم . دوشیم یرتسب ناتسرامیب رد رتکد

 یراسیب و هعیاض چیه هک دنهدیم رظن یارلا ققتم نم اهرتک د مامت یلو دیآبم لمعب وا

 . دوشیم رداص وا حازم تحص قیدصت ح الطصاهب و درادن

 نیرتکچوک وددرگیمرب هبل وا لاحهب شلاحالما هعقا ونآ زادعب تعاسکی رتک
 . دنامیمن یقاب وارد یتساران

 نوجیحارجسیئررتک د هک دوشیم هدینشیناعیاشناتس رامیبردادرف - تاعب اش

 هدشوآ یتحاران ببستیقفوم مدع نبا دهد ماجنا یبوخب | ردوخلمع تساهتیناوت

 . تسا هدروعن مهب شلاحو

 ار تاعباش و دندادیم هولج نتج نیا ار هیضق تداسح زا زی شناراکمه

 . دندوب فلاخمرظن نیااب یضعب یئو دندرکیم دییأت

 لیکشت اهرتک د هیلک زا یئاروش ناتسرامیبرد هلتسمنیالح یارب -ادوش کار

 ءابشعا .هنانتساهد وبلوئسم رامیب توفرد رتک د ابآ هک دنتک نشور ار فیلکتات دوشیم

 .ددرگ لوزعمیحا رج تسایرزا دیابو تساهدرک تلفغرتک د هک دنهدیمیأ ر الک اروش

 رتک د مناخ كي وا دنکیم تفلاخم فن كب طقف ا روش یاضعانیب -فلاخم یاد

 .تسا هد وب لاتسزامسب یکشزبن اور صصختمو

 هک دهدیم رظنو دنکیم تفلاخم نویسیمک یاضعا هیلک رظناب ًادج رتک د مناخ

 نیا ببس یحور هضراع كب دراد لامتحا دیوگیمو تسا هنالوجع یلیخ میمصت نیا

 ًاصخشو دنهد تلهمواب هامکی هک دنکیم داهنشیپ دشاب هدشحا رج رتک د یارب دمآ شیپ

 ابآ دزاس نشور و دیامن فذح رتکد یهدنورپ زا ار ماهبا هتکن نیا هک دنکیم لبقت

 یحورهضراعای هدوب یحارج لمعصقنزا سرتاب هناهب هجیتنردرتک د لاح ینوگرگد
 . تسا هتشاد رگید تلعو

 یرادبناجو تساهدوب هفایقشوخ و ناوج«رتکد مناخ نوچ .دب.دج تاعباش

 ناتسرامیبرد تساهد رکیم(ح راخرد هچو اروشرد هچ)ناوجحارج نآ زایدج و ینلع

 واب و راد یفشع هباپ دنکیم حارج زا رتکد مناخ هکیئاهیرادفرط هک دوشیم عیاش

 .تسا دنمقالع ۰



۳۷۴ 

 حالطصاب ودننکیم ادیپ هقالع مهب ًادجرفن ودنیا تاعیاش همه مغر یلع نمضرد
 . دنریگیم مرگ رگیدکیاب

 ناتسرامیب سیار بشتاب و زرنکیم | رجامنیا زا هتفهكي -یقاطایاسد ز غا رچ

 مناخ ناگدش توعد نایم رد . دنکیم توعد ار همه . دهدیم بیت رت ینامهم سلجم ۰

 . دن وشیم هدید مه ناوج حارجرتک دو رتک د

 رتکد نآ دندوب قاطا یاشامت لوغشم همه و دوب ابیز یلیع هناخنامهم قاطا

 ششچ عقوم نیا رد دوبقاطا تانییزتو فارطا یاشامت لوغشم نانچمه مه حارج
 .وروخیم مشچپ ثکنشف یلیخ یباتهم یزاومغارچ جرو هد هک دنیبیم « دتفايمقاطافقسب

 هکیعقومناوج حارج نامه ینعب « رتک د دوب هدش هدیشک قاطا فقس رساترس رد هک

 یروطو دوشیم هریخ دهدیم تسد واب یتهب تلاح ناهگان هدرکیم هاگن قاطا فقسب

 روطنیمه.دزاسیم هج وتم دوخب ار همهرظنهک تسا هدرکیم هاگن هدز تامقاطا فقسب
 زاب ودروخیم جیگ شرسو هدرک شدرگ شیاهمشچ تسا هدرکیم هاگنفقسب هریخ هک
 هصالخدادخ روا یارب لمع قاطارد هک یعضو هباشم یتلاح ًانیع دوشیم نیمزرب شقن

 میخوشلاح هک زین هعفدنیا , دی ایم شوهبو دنهدیم ماجنا شیارب یئاهراک دنکیم شغ
 صقنو بیع نیرتکچ وک و دوشم رارکت تانیاعم هدش یرتسب ناتسرامیبرد تسا هدوب
 ۱ . دننکیمن ادیپ یورد یئامسج

 یروطوایحور عضو و دنکیم ادیب زین رگید یاهینحاران رتک د سپ نیا زا
 ًارابجا دهدیم ناشن رجع بط هسردم و ناتسرامیب یاهراک ماجنا زا هک دنکیم رییغت

 . دنکیم یریگ هرانک

 رتک د زا دوب هدش لیدبت نیقیهب رتک د یحور یرامیبرد شکش هک رتکد مناخ

 دارق هجلاعم و هنیاعم تحت رامیب كي دننام ًامسر و دورب وا بطمب هک دنکیم اضاقت

 . دریگیم ماجنا یواکناور تانیاعم . دوریم وا بطمب و دنکیم لوبق رتک د دریگ
 هجیتن طقفهنیلو دننکبم اهوگتفگ و دننکیم فرص تقو زورنآ تعاسود یکی

 . دوریممه تماخوبور رتکد لاح هکلپ دن ریگیمن

 : هجلاعم هلاندذ

 ادیپ هراچها ر دوب رکفب هشیمهو دوب دشت سری رتک د هجلاعم زا رتک د مناخ
 ان دنتف ری« شدرگ مهیهاگ ودندرکیم ترشاعم مهاب رفتودنیا دش نایب هک روطنامه .دنک



۳۷۵ 

SGTلاحهک دوشیم هجوتم رتک د مناخ دندوب نهآ هار هاگتسبارد یرفن ود هک و رکب  

 تلاح و دنکیم هاگن نهآ طح هریخ هریخ رتکد هک دنیبیم دروخیم مهب دراد رتکر
 . دوب هداد تسد واب درکیم هاگن قاطا فقسب بشنآ رد هک یتلاح هیبش صوصخم

 ناکت اروا یروف دروخب مهب هراسبود رتک د لاح هک ت سا كيدزن هک دوشیم هج ونم

 ارچ تسا بیجع دی وکیم مورن اج نیا زا ایب هک دیوگیم شدوعت مهرتک دو دهدرم

 فشک زورنآ رتکد مناخ دوریم یهایسمیاهمشچ منک هاگن نهآ طح نیاب مناوتیمن نم

 نیارد دوشیم نوگرگد شلاح دنکیم هاگن نهآ طعهب رتکد یتقو هک دمهفیم و دنکيم

 نهآ طح لثم یزاوم عارچ ج رود مه قاطا فقس یاهغارچهک دروآپم رطاخب عقوم

 هک !ریزلف هلیمود زین یحارجلمع عقوم هک دنفایم شدایب دنکیمرکف زاب تسا هدوب

 ببسو تسا هدوب هتفرگ رارق یزاوم لاحرد هلیم ود نآ درکیم بصن اهناوختسا سب

 .دشاب هتشاد طابترا دباب مهاب اهنیا دنکیم رکف تسا هدیدرگ یحور هضراخ زورب

 دايز یاهسسجت زادعب و دنکیم توعد یواکناور مود هسلجب هرابود ار رتکد

 یزابعفومو هتفر یکسا یزور شیپ لاس ۲۰ دودح ردرتک د هک دوشیم مولعم هرخالاب

 تعرسب ودوشیم ریزا رسهوک یالابزا ودنکیملوک ار دوعهلاس هس كچ وک ردارب ندرک

 دوشیم ترپ شل وک زا هچب دروخیم نیمز و دزغلیم شیاپ هار طسو و دیایم نیئاپ

 زاار ناجیب هچب دسج عقاو رد . درپسیم ناجو دروخیم یکسا شفک كوتب شرسو
 . دن رادیمرب یکسا ریسم یزا وم رایشود نایم

 ناتساد هجینن

 ءینطاب یورین و تردق كي ینورو لماع كاب هک مد ریگیم هجیدن قوف هگداح و هعقاوزا

 یریمض یورین نياو «دنک شغ هک دومنیم راداو شاهدا را و لیم فالاخ رب ار حا رج رتکدنلا

 .تسا نطاب روم ای یهاگ ؟دوخان رد دوجوم لماع

 ادوش ادج دوخ نذزا تسناوتیمن هک یدنمراک
 هاگچیه و تشاد دوخ نزهب یصاع هقالع ناتسلگنا تارادا نادنمراک زا یکب

 شرهوشنیشاماب شنز حبص زورره « دوش روددوح نززا هظحلكي یتعتسنا وتیمن
 هارمه ار شرهوشو دورب هراداب نز یتسیابیم ًامتح مه تشگ زابرد و دربیم هراداب أد

 یتح دوب رداف ءدوب دوخ نز دزن هظحل رهو ًامئاد مه لیطعت یاهزور , دروانب دوخ



 ف غ

 دوب هدش شیاقفر رخسمتو وُگتفگ دروم ع وضوم نيا ء دشاب رود شنز زا هغیقد دنچ

 رود اریبش تسنا وتیمن هاگچیه اریز « دوب هداد تسد زا ار شیاتفر همه درم نیا و

 رتک د طس وتب ناتسلگنا رد صخش نیا « دورب شدرگ و حیرفتب شیاعفراسب شنز زا

 دنمراک یاقآ نیا دیدرگ مولعم شنزهب یو صاح هقالعللعو دشمزیت ونپیه « یصصختم
 نسردو دنکیمرارف هناح زا شردام یگ دا وناحخ تافالتعنا للعب دوب هلاس هدزیس یتقو

 زین شدزمان هک « دنکیم تفایرد یاهمان گنج ههبج رد « گنج نامز رد یگلاس ۴
 دزمان كرت و ردامرارفهئداحود «تسا هدرک جا ودزا یرگید صخشاب و هتفگ كرتار یو

 زین شا یلعف نز هک هدیس رتیم هاگ آ دوعنانو هدوب یفاسب صخش نیا كایرات ریمضرد

 . دنک ها رتا ریو

 : هج

 یو رین و تردقكب ین ورد لماع كيهك .ميريگیم هجیتن قوف هثداحو هعقا وزا مهزاپ

 هظحل كاب دناوتن هک هدرکیم شزاداو شاهداراو لیم فالغ ربا د دنمراک یاقآ نبا ینطاب

 دوعش اب یهاگ [دوخان رد دوجوم لماعنامه یریمض ید ریذنیاو دنک لمحتاد شنذ یدود

 .تسا نطاب

 "دیش وب یم هنان ز سابل هک یکیناکم رگ راک

 هنان زسابل «هناخلخادرد « تشگیمزاب هناح هب راک لحم زا یتق و یکیناکمرگ راک

 باوعن نهاریپ زا شیاهسابل ریز رد « دشیمراک لحمب نتفر مزاع هک مه یتفو و دیشوپیم

 بجومع وضومنیا جاودزانارود مامترد.د رکیم هدافتساهنان ز یاهتسرک و تروشو

 باوجدرمیلو درکیمضارتعاشنز و «دوبرهوشو نزنیب غازنویگداوناخ فالتحا
 هنانز تالیامتاب ارم دن وادحن منکیمروصتنم «مشوبن هنانزسابل متسینرداقنم هک دادیم

 هعجا رمدرمیا و«ینک هعجا رم كش زیب دیابامشتسار وطنا رگ | تفگیمشن ز.تساهدبرفآ

 نز هکیعقومات تشاد دوجو تافالتخا و تاضا رتعانیا .تسنادیم هجیتنیب ار كشزپب

 دش دهاوخ لصاح كد وک تیب رت رد یفارحنایعضو نینچاب هکنیا هناهبهب و دش هلماح

 نیامزال تانیاحم زا سپ كاشزپ یلو « دیامن هعجارم كشزپهب هک درک روبجم ار درم

 زبلانآ ونپیه هرعالابدنک هعجارم كشزينا ورهب هک درک یئامنهار اركيناکم رگ راک یافآ

 جنپرهاوخ « دوب یگلاس ششنسنرد یتف و كيناكم یاقآ نیا . دومن نشور ار هیضق

 ١ ناتسلگنا مزیت ونییه لاکیدم هلجم زا ۰
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 تسا هدومنیم هجوت هزادنا زا شیب هلاس جنپرهاومخ نیاب شردپ و « تشاد یاهئاس

 رد هدروأیم هویمو ینیریشو یزاب بابسا شاهلاس ۵ رتعد یارب هدم ایم لزنمب یتقو

 یواب دوش تیبرت راکشزروو نشحخ شرسپ هکنیا روصتب ردپ هظحل نامهرد هکیلاح

 شرهاوخدرومرد ار یگاریدپو هجوت نینچكي یتقو ردارب « هد رکیمراتفر تن وشعناب

 نووبرتخد لصا نیا یور « مدوب رتخد مهنم شاک یا هک درکیم وژرآ دومنیم هدهاشم

 .مدوب رتخدمهنم شاک یا هک د رکیموزرآ هظحلرمو « تسنادیم ندوب رسپزا رتهب ار

 تشاد رتخدو رسپ یزابمهو تسود رفن دنچ هلاس شش هچب رسپ نیا اضق زا

 تفریمشتسود لزنمب یزاب یارب تقوره «دوب یاهلاسهن رتخد شیاهب زابمه زا یکی
 ولجمهاب و درکیم هلاس ششرسپ نیا نتهب ار دوخ هنارتخد یاهسابلرتخد تسود نیا
 ماگنه < دنووب هتفر لکنجهب یزاب یارب یژور « دندیصق رمو دندرکیم یزاب هنیئآ

 رد نت زا ار دوح هنارتخد تک از هلاس هن هچب رتخد ؛دوشیم ع ورش نا راب تشک زاب

 دناشنیم نیمز یور یاهطقن رد ار یو و « دناشوپیم هلاس شش رسپ ندتهبو دروآیم

 نیادوشیم زین یاهنارت ندنا وخ لوغشمو دخ رجيم زا وهریاد شفارطا صقر لاحردو
 یقابهلاس۳۰ كيناکم یاقآ نیا نهزكيرات تمسقرد یکدوک نامز نیریشو خلتمیافو

 زادعبهتبلا دادیم ناشن هنانز یاهسایل ندیشوپب دیدش یلیامت هاگآ دوحخانو « دوب هدنام
 . دوشیم هجلاعم زیلانآ ونییه هسلج دنچ

 هچیمن

 ینطاب یورین و تردق كب ءین ورد لماع كيهک می ریگیم هجیتن قوف هنداح و هعقا وزا
 نیاو دشوپب هنان ز سابلهک هدومنیم داداو شاهدارا و لیمفالخ رب ار كين اکم رگ راک یاقآ نیا

 .تسا نطاب روعش ای یهاگ [دوخان رد دوجوم لماع نامه یریمض یوریث

 ر وعش هنا هس تاقط

 دنا هقبط هس تارطاخ هک میریگب هجیتن میناوتیم قوف هٹداح و هعقاو هس زا

 میتسین تارطاحخ نآ یروآ داب هب رداق هک « هدش شومارف اک تارطاح هقبط كی

 یتسدهوق غارچ دون هب دوعش تاج رد هیبشت

 هچرد هس میتکفیب راوید یوررب كيرات قاطارد ار یتسد هوق غارچ رون رگا



۷A 

 تمسقفارطا رد هک مود تمسق «نشور الماک تمسق كب «دوشیم هدهاشم یئانشورزآ

 نا وتیم ار كيراتالماک تمسقنیا كيرات الماک تمس كيو نشور همین دراد رارق لوا

 ینعی «مود تسسق «تسناد هدششومارف الماک تارطاحخینعب نهذ گلبرات هلرماک لداعم

 ناوتیمششوک و شالتیمک اب هک تسناد یتارطاخ لداعم ناوتیم ارنشورهمین تمسق
 یرایشهویرادیبهک لاحنامز لداعمنآ وتیم ار نشورالماک ابیزک رم تمسق و دروآ دایهب
 .تسناد تسا

 نم هاگآ روعش مهدیم ماجنا نالا هکاریراک و ‹ میوگیم نالا هکار ینانخس

 هدشنآ زا یفلتخم یاههمج رت هک دنب وگیم ۱«سنسش ناک» یسیلگنا نابزب هک ت سا

 ریمض»یح رب «یتسا وخ»اهیضعب «هاگ آ نادج ود اهیضعب«یهاگ آ د وخ»اهیضعب تسا
 . دناهدرک همجرت نآ ریاظنو «رهاظ روعش» رگید یضعب و «نشور

 ماهداد ماجنا لبق یاههاموامهتفهای زوریدای حبصابلبق تعاسکی هک اریئاهراک

 "سن سشناک بس»یسیلگنا هب هک تساهاگ همین ر وعش ؛دروآدایب ناوتیمتلوهسب هک
 .تسا هدش همج رف هاگ آ همین نادج و و رهاظ همین ر وحش ءیهاک آ همینهبو دن کیم

 زیآ رغ همه ه والعب مروایب دایب مناوتیمنو ماهدرک شومارف هک ارپ راکفا و اهراک

 دوشیم هتفگ "«سن سشناک نآ» یسیلگناب هک تسا نم هاگ آ دوعان روعش تالبامت و

 .تساهدش همجرت (هل وفغم نادج و ) (نطابروعش) (یهاگآ د وخان)ریمضەبو

 یهات آ تاجدد زا كم ره ریثات

 ؛رکفتزرط «راتفر « تاک رح زا ۷۵ رگید ترابعب اب ا تسا دقتعم دیورف
 ماجنا(هاگ آد وحان ریمض) یفخمیل و یوقنأم رف طسوتبام یگ دن زتامیمصت ¿ اههشمن

 رادقمیب ,فیعض رایسب هاگ آ دوعخانلباقمرد قطنم و لقعای «هاگ آر وعش تردق دریگیم

 نیمارفو تاروتسدام قطنمو لقع « ام هاگآ روعش تاقوا بلغا ردو ًارثکا  تسا

 . دنکیم بیوصتو دییأت ار نطاب روعش
 خب هوک هب یهاگ آ تاج رد هیبشت

 رتشیبفصن هک دیاهدرک هظحالم ء دیشاب هدید روانش ایرد رد ار یخی هوکرگا
 رایسب تمسقنآ «تسا بآ ج راحت خیهوک زا یکج وک تمسق لوقف و بآ ریز رد نآ

 نآ و هاگآدوخاسن ریمض هلزنمب دشابیم ادیپانو یفخم بآ ریز رد هک خي هوک گرزب
 . دشابیم هاگ آ دوج هیبش دوشیم هدیدو تسا رهاظ هک كج وک تمسق

 و

1 Consciouseness ۲- Subconsciosness ۳- Unconsciousness 



 MM سس سس
 هکسلاک هب دوعش هیبشت

  یوق بسا ود . دیامنیم یاهکسلاک هب هیبشت ارام روعش زیلاناکیسپ ردپ دیورف
 شک رس , یوق یاهبسا نیا هک دنادیم هاگآ دوخان یوریف لداعم دیورق ار هکسلاک
 ؛دنشکب دنهاوخب هک فرطرهب شا یچ هکسلاک اب ار هکسلاک دن رداق و «دنتسه یصاعو
  رودقملایتحام هاگ 1 روعش اریز « دنادیم هاگ [آ روعش لداعم ار یچهکسلاکد یورف

 ام نطاب روعش « تسا امشک رس یاههتسا وخ و تالیامت بقارم هظحل ره و هشیمه
 ,دزیربمهربار یعامتجا دویقونیناوق «دهدب ماجنا دهاوخیمشلد هک راک ره دهاوخیم
 هاگآ دوخان ریمض ینعییوق یاهبساتسا یچهکسلاک نامههل زنمب هک امرهاظ روعشیل و
 . دنکیم تیادم ار

 «یهاگ"آ دوخان» هاگتسد یندرکن دداب و زیگناتریح یاهراک
 ار دوخ ندودز هنیآ ز راگنز ار دوخندوشک هدیدیپ باتشب
 یرادرسکع هاگتسد یهاگ آدوخان -

 دها وخهدنیآ ردو دنیبیم الاحو هدیدتیل وفط نامز زا هکار هچرهام یاهمشچ
 .درادیم هاگن دوخردو هدرک طبض یرادربملیف هاگتسد دننام ار همه نطاب روعش « دید
 نآ یور زا طبقفام هاگن « دشاب هدش هتخیوآ راوبیدب همانزور هسحفص كي هجنانج الثم
 هاگآ دوخان ریمضرد یساکع هحفصدننام همان زور بلاطم مامت . دنکیم روبع تعرسب
 . ددنبیم شفنام

 مجار ثحبم كي رد دوخ باستک رد یوسنارف دسنمشناد «نالد لیرباگ »
 «درک مزیتونپیه ار دوغ مناخ یوسنارف یاهروزیتونپیه زا یکی :دسیونیم مزیتونپیه#
 ًادعب «تسا هدرک توف ام یگ داوناخ یاهلیماف زا یکی « تفگ باوخ لاحرد نز نآ
 هدروآ ارهمانزور شورف همانزور « زورنامه رصع هک ,دیدرگ مولعم «دش قیقحت یتقو
 قاطاردرورموروبعماگنه هدشدای منا و ءتساهدوبنا زی وآ قاطارا ویدبهمانزور نیاد
 «یهاگ آد وعاترد اهتسدوتساهدروح همان ز ور نیا هحفص هب شمشچ یحطس و یقافتا روطب
 . تسا هدرک یلجهدوب جدد همان زور رد هک ار ماوقازا یکی توف عوضوم مناخ

 ۱ تاظ وقحم رابنا ۴۳
 نزخم ینطاسب روعش : دسیونیم یحور یوادت بانک رد رهشناریا هراز مظاک
 . رهشتاریا هدازطاک یحود یدادت باتک ۹



۳۸۰ 

 اهنآ دس ریمام غامد رک رمب « هناگجنپسا وح قیرط زا هچره ینعی ؛تسا تاظوفحم

 . دنکیم یرادهاگن هتفرگ ار

 تالایخ بذج ۳
 همه یهاک آ دوعان «میزادرپیم لیخت و رکفتهب اهنت یطبحم هشوگ رد هکیماکنه

 . دادیم هاگن ظوفحمو هدرک بلج ار تالیخت نآ

 . وراد همادا گرم زوراتو هدش خورش دل وت زور زا راک نیا

 دادجا زا داکفالاقتنا ۴

 یالبامت « زیارغ هیلک ام يهاگآدوهان هاگتسد نادتمشناد زا یحرب هدیقع هب
 مزیت ونپیه لاحرد « تسا هدرک بذج دوع رد ثراهب مه ارام دادجا و نآردپ راکفاو

 یزیرغتالیامت همهو هیلوا تالاح « دنکیم تشک زاب هتشذگ یاهنارودهب هژوس یتقو
 . دوشیم رهاظ یودب

 هدازا نودب یرادرسکع -۵

 یگدنزردهک ار هچ رد هک تسنیا «یهاگ آ دوخان» بیجع صاوخ زا رگبد یکی
 هجوتم نامدوخ هکنآ نودب ؛ مینکیم سحرگید سا وحاب ایومیونشیمو مینیبیم هنازور
 یتق رالثم ۲ ورادمهاگن هشمه یا رب دوخرد و دریگیم ار اهنآ همه هاگتسد نیا میشاب

 میتسه نایانشآ ای ناتسود زا یکیاب ندرک تبحص لوغشم یسلجماب ینامهیم ككيرد

 یاهادص و اهتسص مامت « یهاگ آد وحخأن» هاگتسد میشاپ هج وتم نامدوخ هکنیا نودب

 . دزادیم هاگن دوعخردو هدرک تلجاز نایفا رطا

 . دنتسه «یهاگ آ دوخان» لوصحم اها قد ۶
 نامزاس هتخادرپو هتخاسو لوصحم مینبیم ماگنه بش هک اریئاهباوحخ هیلک

 تاجایتحا و تالیامت فرعم یماگ اهندید باوحخ نیا هک « تسا «یهاگآ دوخان»
 تقویضعبو دنهدیم ناشن فلتخم یاهلکشب ار ام هدنیآ یاهوزرآ یهاگو « دنتسه
 یاهناگادج باتک هایژر» هرابرد دیورف « دنهدیم ریعخام هدنیآ زا اهیضعب لوقب مه
 امش و تسا هدش همجرت رقابروپ جریا رتکد یاقآ هلیسوب هک باوحخریبعت مانب هتشون
 . دبنک هعجا رم ناب دینا وتیم رتشیب تاعالطا یارب

 ۱ عارتخاد یهاگ آ دوخان هاگتسد -۷
 ع رتخم رفتکیدننام هکلب «تسین یرادربسکع شراک طقفیماگ آ دوخان هاگتسد



e 

۳۸۹۱ 

 زیچ و هدرک طولخم مهاب ارام یاهینتسنادو تایبرجت « تارکفت تالیخن ؛رکتبمو

 اب یمیش « كيزيف هنیمزرد دیدج فشک و عارتخا كيابو رکف كي ؛ناتساد كي رعش

 . دشاب رگید مولع

 هدنبآ یئوگشیپ 4
 رارقام ریمض رد هک «یهاگآ دوخان» نیشام نیا نادنمشناد زا یخرب هدیقعب

 باتک رد یکیژلب فوسلیف «ثگنیل رتم سیروم» « دهدیم ع الطا زینأم هدنیآ زا دراد

 ««تست » رتکد هم متفه زورو؛ دسیونیم رگ زرب زرمارف یاقآ همجرت سانشان نابزیم
 مزیت ونپیهباوخ رد نز «...دنکیممزیت ونپیهشرهوش روضحرد ار« م!سات روه» مادام
 سرتتلعبهک دنکیم یئوگشیپ نمضرد «متسههلماح هزور هدزناپ نم هک دهدیم ع الطا

 اهیریگ شیپ مامت ؛ درک دهاوخ نینج طقس و هدروخ نیمزیهم مهدزا ود زور یمهبم

 رثا رد « دوب هدرک ینیبشیپ هک نیعم تعاسو زور رد هدش دای نزو هدشن عقاو رۇم

 . دنکیم نینج طقس هلپزا طوقس
 لامعا همان یهاگآ دوخان 4
 هک تسا لامعاهمان نامه نطاب روعش نیا رهشنا ربا هدازمظاک یاقآ لوق هب

 نا ری وآ یسک ره ندرگ زا تمایق زور رد هک «تسا روطسم یمالسا میلاعت و نآ رقرد

 ملعا هل . دش ذها وحن

 با وخ زا ند رک دادیب ۰

 رادیب باوخ زا ار ام هاوخلد حق ومرهرد تسا زداق « یهاک آ دوخان هاگتسد

 نامزتعاس یاههب رقع«دینک نیرمتندیبا وخ ماگنم بشدنچ امش تسایفاک طقف .دنک

 دیها وخ هدهاشم نیرمت هسلج دنچاب دینک مسجم رظنرد ار ندش رادیبو نتفر باوخب

 صاخشا ونا رسفازا یدایزهدع ‹ دیوشيم رادیب با وخ زا نیعمهیناث و تعاسردهک درک
 کگنز زا هکنیا نودب نیعم تعاس سار رد هک دناهدرک تداع ح ايتحا رثا رد رگید

 هک ء«هدش هتشون یمالسا یاهاعد تک رد « دن زیخیم رب با وخ زا دننک هدافتسا تعاس

 دناوخبار «...یلا یحوی مکلثم رشبانا امنالف» هیآ راب دنچ ندیبا وخ تقو سک ره ,.
 تسا نیرمت و نیفلتخ ونکی زیناعد نیا دوشیمرادیب تقو نآ رد دهاوخبهک تعاسرهرد
 . دوش رادیب باوخ زا نطاب روعش كمكب ناسنا هک



TAY 

 یدارا ریغر وطب هدشمیگ ءایشا تد رک ادیب ۱

 هدز هرگ ار یلامتسد « دوب هدرک مگ ار شکچوک یتسد فیک يمناخ یزور

 خ رچهبعج لحادزا ارنآ و تفر فیک عارسب رگید قاطارد ًامیقتسم هقیفد دنچزادعب و

 لامتسد ندز هرگ هظحل رد هک تسا روطنیالمع نیا یملع حیرشت .درک ادیپ یطایح

 یوسب ار صخش « یهاگ آ دوحخان» هاگتسد اذل و دنوشیم زکر متمرکفو نانیمطاو نامیا

 .كنکيم یربهر هدش مگ یثش

 :نارگب د داکفا ندناوخ ٢

 دادعتسا و ساسح هک صاخشا زا یضعپ هک «دنراد هدیفع زیننادنمشناد زا یع رپ

 نا کی دب ار دو زغم راکفا مه دناوتیم اهنآ یهاک؟ دوعخان هاگتسد « دن راد یصاح

 لمع نیا هک « دریکب ار نا رکید راکفا ویدار هدنریک هاگتسد دننام مهو , دهد لانا

 .تسا فورعم « یتابهلتو نامهەب

 یهاگ ادوخا رتشیب شالت نامز -۳

 «یهاگآ دوخ» هک دزادرپیم وپاکتو تیلاعف هب رتشیب ینامز «یهاگ آ دوعنان »
 یشوهب اب یتسمای باخ لاحرد صخشیتق و نیاربانب «دشاب هتشادن شراکب یراک
 زونپیهماگنه لیلدنیمهب « تسا حیسو یلیخ «یماکآدوخائ» تیلاعف نادیم , دشاب

 هز ومس «یهاکا دوح» اب طقف روزیتونییه « دتسبایم زاب راک زا «یهاگآ دوخ » هک

 . دراد راک ورس

 یرب.ذب نیقلت هاگیاج یهاگآدوخان ۴

 ینمب ‹ دیایم لمعب «یهاگآ دوخان» هاگتسد هلیسوب ینیفلت راتفگ و لامعا هیلک

 اد هطوبرم فیاظو ابو . دهدیم سپ عقومب و دنکیم لوبق ار تانیقلت «یهاگ ] دوخان»
 تسا تادایتعا هیلک داجیا نآ یفنم ثیاظو زا یکی لیلد نیمهب ؛ دناسریم ماجناب

 قشع و تا وهش هدنامرف یهاگ آد وخان -۵
 یهاک آ نوخان زاهمه توهشو قشع ؛تسا هاگ ] ووجانرد یناویحتا وهش مامت

 قشعهتفای لکش رییغتو فلتخم یاههولج همه یسانش ایز ورنه ورعش دوشیم ح راحت

 :تسا «یهاگآدوخان» هاگتسد رد توهشو

 همه یریگناهجو تورثو ترهشب قشع « دنزرف و نزب قشع « یگدنزب قشع
 ع ون همه قلطم ربهر یهاگآ دوخاسن عقاو رد « دنتسه یهاگآ دوخان هاگتسد هدیئاز

 . تسا درف كاب یک دنز یاههتسا وح



۳۸۳ 

 تسوا همه نوریب و لورد نم لد ردنا

 تسواهمهنوخ هک روناجنمنت ردنا

 یهاگ آدوخان رگید صاوخ ۶
 نودبینعیام تقدو هجوت نودبهکتسنپا یهاگ آدوخان رگید صاوح زا یکی

 نیبرود دننام ار رگید زیجره ای اهادیحاب « اهگنراب < ریواصت « یهاک آ د وەەب هج وت

 .دهدیمناشن ار تقیقحنبالیذ شیامزآ دنچ درادیمهاگن دوحردو هدرک طبضیساکع
 هنی ۲ رد نامتخاس ندب ۵

 ۱ دنک هاگن هنیئآ ردندز كلپ نودب و تبائروطب كيراتهمين قاطارد یسک رگا
 دید دهاوح ار یئاهلحم اب اهتخرد « نآویح « ءایشا ای صاخشا هعیثد ۱۵ ات ۵ زادعب

 صخشنآ نطاب روہش ردای نهذرد البق هک تسا یئامزیچ نامه نآ للع زا یکی هک
 یت رامعهرظنم مئاد مدرکیم هاگن هنیئآ ردنمتقوره تفکیم ینا وجرتعند «تسا هدوب

 مشچ ربارب رد دوب دیفس یاهنرتسن نمرح زا هدیشوپ اپاترس هک هايس یگ رزب را وبداب
 یتدامعنینچ دوخ یگدنز رسا رسرد هک تشاذ نیقیناوج مناخرتخد نیاو دمآیم نم
 باوخ رد مناخ رتخد و « دش شیاسزآ مزیتوتپیه قیرط زا یلو « تسا هدیدن ار
 یهتنم تساهدیدالبق اراجنآ و دراد دوجو ندنل رهشرد نامتخاسنیاهک تفگ مزیت وتپیه
 .تساهو رکننااب یهج وتو هدوب رگید یاجشسا وح ترامع نآ یولهیزا روبع ماگنه

 نی دولب هل ولآ رد ۳۲۴۴ مقر ندید

 نا وتيم نیرولب یاههل ولگ رد تباث روطب ندرک هاگناب هک دنتسه دقنعم یحرب
 نطاب روعش رد البق هکیئاهزیچای هدش شومارف تارطاخ مه یهاگ یلو دید ار هدنیآ
 نیرولب یاههل ول لیبق نیاب یزور ناتسلگنا رد یصخش هلمجزا « دوشیم رهاظ هدوب
 هدمآ اجک ژاو تسیچ هدع نیا هک تسنادیمنو دید نآ رد ار ۳۲۳۳ ردع و درک هاگن
 نیاهک دش مولعم ناتسلگنا یحورنمجنارد ندش مزیت ونپیدو شيام زآ زا سپ , تسا
 سانکسا نآ هرمن روبزم مقرو هدرک درو كناب رد ار یسانکسا زور نامه صخش
 یرادربسکع ار نآ نطاب روعش یل و تسا هدرکن دادعا ناب یهجوت هک «تسا هدو

 . تساهدوب هد

 ۱ باوخرد هنشمک ءایشآ ند رک (دیب

 اب اههتفه زادعب ,مينک مگ ار دوخ ءایشازا یخرب ام تسا نکمم تاقوا یهاگ

 .دوش لمعو تیاعد ًاقیقد دیاب هکدراد یدعاوق یرولب رک ای هنیئآ رد ندرک هاگن -۱



۴ 

 هک تسا نطاب روعش یاهراک زایکی لمع نیا «مینیب هب ار نآ لحم باوحرد اههام
 یئش نآندرک ادیپ یارب با وخ ملاعرد یی « دتسنایمزاب راک زا رهاظ روعش یتق و

 .دنکیم كمك امبهدشمک

 با وخ رد هدشمگ یوقاچ ندرک ادیب ۱

 باوح رد هامشش زاسپ ‹ دنکیم مگ اردوخ یوقاچ (۱)«ککنابلدورب» یاقآ
 ءتسا هتشادن ارنآ لامعتسا لایخ هک تسیا هنهک راولش بیج رد وقاج نآ هک دنیبیم

 وجنسجددصرد ریخای هدوب حیحصایژر نآ دنادب هکنآ یارب دزیخیمرب با وخ زا یتقو
 .دنکیم ادیپ شا هنهک راولش بیجرد ار وقاچ ماجنارسو دیأيمرپ

 باوخ رد هدش مک یالط قاجنس ندرک ادیب

 هکنیمه ۳ تعاس هیوناژ ۲4 هبنش ۴ زور : دیوگیم «تیمسا دروفکیب» مادام
 دیاش مدز سدح « ماهدرک مگ ار میالط قاجنس مدید مدیسر « یلروم » هناخنامهمب

 دایز یتحاران اب تسین اجنیا هک دنداد باوج مداتسرف « ماهتشاذگ اج هناخطابخرد

 یور هلجم یال هناخطایخ نامه رد ار قاجنس هک مديد باوح ملاعرد مدیبا وخ بش
 ار هلجم نامه غارس و متفر هناخطایح هب هناحبص فرص زادعب حبص «ماهتشاذگ زیم

 یال قاجنس دندروآ یتقو دندوب هدرب یرگید قاطاب هدروخن تسد ارامهلجم یتفرگ

 .دندومن بجعت «مدرک فیرعت همه یارب اردوخ باوخیتقو ؛دوب هلجم نامه هحفص
 درادیمهاکن ذوخرد ار یگهام دنچ تا رطاخ نطاب روعش ۷

 رهش زا اوهو بآ رییغت یارب شیوخ كلهم یرامیب رخآ یاهزور رد یمناخ

 هدرکن زاب نابز زونه هک شاههام دنچ كچوک رتخد .دومن قالیب هب یترفاسم ندنل
 .دنک لمحت ار لفط نآ یرود تسناوتیمن رامیب ردام یلو دنام ندنل رهش رد «دوب
 هچب یتاقالمرصتخم زا سپ و دربیم ردام دزن ؛هتشادرب ار هچب هیاد دابز رارصا تلعب
 یابی ت ترامع نامهرد ءهدرک تدش مناخیرامیب دعب زوردنج هدننادرگیمرب رهشب از

 .دنکیم توق

 دسریملامک و دشرنسب ههام دنچ مناخرتخد نآ و ء«درذگیم هعقاو نیازا اهلاس
 رظنرد یزیچ دوخردام یگدنز هب طوبرم یاههرطاخزا دباو «دوشیم یناوج مناخو
 .تشادن

1 Brodel bank 
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 شردام هک هدش یقاطا دراو هکنیمه درک قالبی نآب یترفاسم مناخ نآ ًاقافتا
 .دش تحارانو برطضم تخسو درک ندیزرلب ع ورش هاگان «دوب هدرم اجنآ رو

 دی ايم . رظنب داد بآ وج «دن دیس رپ اروا یناشیرپو شزرل تلع نایفارطا یتقو

 و هداتفا یبا وخ تخت یور هک ماهدید ار یضیرم مناخ و هدمآ قاطا نیمهرد هبترمکی

 ارم یکشا زا رپ نامشچ ابو هدروآ نم بناجبرس لاح نامهردو هدوب شوعان یلیح
 .تسا هدیسوب

 یگهام ۱۶ نسرد اددوخ یرا وس غالا تا رطاخ هک یکیناکم -۸ ۱
 ددو ابم دابپ

 را رقدوخ ناتسودزا یعمجابیزور دوبیاهب رجتاب كيناکم هک «نا زا راس»یاقآ
 اجنآ درکیمنروصت هک «سکسوسودهنن وک )ترامعیاهیکیدزنات شد رگ یارب تشاذگ
 دسر ترامع گرزب ردرس كيدزف هکنیمه .دورب دشاب هدید دوخ رمع تدم رد ار
 هکلب ار ترامع ردرس اهنت هن مهنآ تسا هدید ًاقباس ار احنآ هک دمآ شداپ هبترمکب

 ردرس ریز زین یئام غالا و هتسشن ترامع ردرس یالاب دنچ یصاخشا تشاد رط اب
 .دناهد وب نالاد یوت

 شرددامب «لزنمب تشگ زاب زا سپ هک دوب نشور وا یارب یردقب هرطاخ نیا
 ؟هناد .دهدب هزاب نیارد یتاحیضوت دناوتیم شردام ای دنبب هب ات دومن هعجارم

 هکیماگنه دنزرفیلب :تفگ یبجعت لاح كياب دینشار ع وضومنیا شردامیتقو
 یوړ یدبسرد مهار وتو هتفر لحم ناب شدرگ یارب یعمج اب ام یدوب ههام ۱۶ وت
 نیئاپ اه غالاو اهرک ون اب ار وت میدیسر هک اجنآ «میدوب هدرب دوح اب هرراذگ غ ال
 ترامع ردرس قاطارد دندوب رتمرتحمو رتنسم هک نی ریاس اب نم هدراذگ نالاد یون
 .میدش ندروخزیچ لوغشم هتفر

 دننکیم كب رحت اد هظفاح هک یلما وع

 رد هکلب «دیآیم دابهب ءزجب ءزج هتشذگ تارطاخ مامت مزیت وئپیه لاحرد اهننه

 زین نآ ریاظن و لوتاتنپ ءرتا «مروفرلک ریظن یشوهیب یاسهوراد هلیسوب یشوهیب لاح
 .دیآیم نوریب یهاگآ د وخان نوردزا تارطاخو هدرک كيرحت ار هظفاح

 یحا رج لمع لاحدد شیب, لاس لهچ تا رطاخ -۹

 ناملآب و هدرک ترجاهم ناتسهل زا تیلوفط نامزرد هک لاس نهک دوبینابلگنج



TAF 
 س اال

 شیشوهیب تدممامترد دندرک شوهیب یحارجلمع یارب ار یو هک دعب لاسم. .دمآ

 تسا هدوب یناتسهلنابزب هتفگیم یشوهیبلاحرد هچره «دیشک لوط تعاسوددیاش هک

 نابز زا ریغ نامردپ هک میدوب هدینشنو هدیدن هاگچیهام «داتفگیم شیاهرسپ هکیلاحرد

 (۱) تسأ نیب نشد د یهاگ د وخان هاگتسد ۲۰+

 روب «رشراب هلروک » نکاس هسک «لسا ر نیتا» یاقآ مانب یاهلاس ۸۳ درمریپ

 طسو زد وا لزنم «تشگن زاب رگیدو دش ح راحت هناخزا شدرگ یارب شدنزرف قافتاب

 رد ًاصوصخمو تشک ار اهنالطاب و اهبادرم هدرهیب سیلپ .تشاد رارق کر زب یلگنج

 یل و «دومن لکنج رد هدیزرو رومأم ۲۴ كمکی یقیفد یوجتسج سرام متشه زور

 .دشن هتف رک یاهجیتن

 رتک د دنتفر فورعم روزیت ونپبه «یتسوا» رتک د غارسب نایرج نیارد هرخالاب
 تسدب دنتشاد درمریپ زا هک ار یربرح لامتسد و درک باوخ ار 4ما» مادام «یتسوا»

 .دنداد وا

 ار درمرب دسح هک تشاد راهظا تفرگ تسدب ار هج راپ هکننا صضحمب ما مادام

 نايم رد و بادرم یلحاص یاهگنس هتخت زا یکی رانک رد عقاو یب وطرم نیمز یور

 .دنیببیم فلع یاههتوب

 ؛درمریپ ریرح لامتسد نتف رگ تسدرداب زونییه لاحرد «ما» مادام الابهعقا ورد

 دوج و درمریپو لامتسد نیب یاهطبار هچ تسین مولعم یملعرظن زا «دنیبیماریو دسج

 ؟.دشاب تقیقح هب كيدزن دنا وتيم الاب دادیور هزادنا هجات و ؟دراد

 رایسب دراوم «دش هتفگ الاب رد یهاگآ د وحان هرابرد هکیدروم ۲۰ رب هوالع

 یراد دوخ اهنآ نایب زا بانک تاحفص ندش دایز تلعب هک ؛دراد دوجو زین یرگید

 یحرب و دنتسه هدش تباث و یملع یعرب هدش هتفگ لئاسمو تاکن نیا یل و میکیم

 و یملع هچنآ یلو دوش یرتشیب تاشبامزآ اهنآ هراب رد یتسیابو دناهدشن تابثا

 داجیا رد یرثوم رایسب شقن «یهاگآ دوخان» هاگتسد هک تسنیا «تسا هدش تابث
 .دراذ دا رفا یتخبدب اب تداعس
 سس _ سس سس سد

 تکنیلرتم سانشان ناب زیم باتک زا ١
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 یتخبدب و یتخش وخ لماع «یهاگ اد وخان» -۸

 دراد شیپ رد یگتشگرس یسب دراد شیدنارود لفع وک یسک

 شافح مشچ درادن روح باتهک شابیمه قحابار لقع نک اهر

 هب هکیآهدزسپا و لایءا «دراد دوج و «یهاگ آدوعان» رد هک یتالبامتو زیارغ

 .درف كي یگدنز طیحم یاهدتسو داد و تایبرجت هجیتن ؛دوشیم هتخير یهاگآ د وحان
 لیبق نیا همه «دنب ایم دوج وب هک اههدّع «ددرکیم هتشابنا « یهاک آ دوعان» رد هک

 .دنراد ام یتخب دباب یتخبشوخرد یگ رزب مهس لماوعو اهدادبور

 ًامتح دی راد یونعم اب یدام تهجزا یئاهبتحاران هک دینکیم ساسحا امشرگا

 لماوع دشاب یواکناور نامه هک یحور یحا رج ابات «دینک هعجارم واکناور رفنکی هب

 میظع یاهیژرنا و «دنک دوبان ار امش «هاگ  دوخان»نا ور كان رطخیاهب ورکیمو محا زم

 تاجایتحا هک تسایناسک یارب روتسد نیا هتبلا دیامندازآ ارامش ناور هدش ریجنز

 و ریفق یاههداوناخو نارسپو نارتعد ناناوج هن «تسا هدش عفر اهنآ یگدنز هیلوا

 دیناوتیمیماگنهامشا ریز «تسا ناشمکش ندرک ریس ناشپ وزرآ نیرتگرزب هکیاهنسرگ
 یمسجیرامیب -ایناث «دشاب هدش عفر امش هنازور زاین الوا هک «دینک هعجا رمواکناورب

 هنازور ج راخمرب هفاضا یلوپ لا .دیشاب هتشادن یبرکیمو رادریگا و ینعی یراسو

 .دیزادرپب واکناور ناکشزپ هب دیناوتب هک دیشاب هتشاد
 ام لدشورف هناحخ هدشوتدرد ام لد شوه تراغ تمغ هد رک یا

 ام لدشوگب هتفک زرفوتقشع  دنمورحم نآ زا ناسدقم هک یرس

 لوا لصف هصالخ

 قامعارد هک تسایگ ر زب رایسب یو رین یهاگ آد وخانای نصاب روعش -1
 رادرک و راتفگ ,راتفر .تاک رح دص ر د۹ ۰ زاشیب هک .تسا یبفخم ام ناور

 .دنکیم ی ربهر ارام
 طقف ٩ بسا «یهاگ | دوخان» لوغ هد رب 9حبات ؛ام هوا را 9 لفع ۳

 ینوناق رهاظتو ریسفناب ار «یفخم ریمض» یاههتسا وخ و تالیامتتآ روتسد

 . دهدیم هولح هجحوم7

 د رکیمشغ «نطاب روعش»نامرفب انب یزاوم طخ ود ندیداب حا رج رتک د ۳
 نوش ادح دوخ نزژزا دونرداق «یهات د وخان»روتسدب انب هک یدنمراک و

 .شس وپن هتانر سایل دوىنرداق «یبقخم ریمض» رما 9 قط رب هک ییکیناکم رگ راک 2
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 وماگ آه مین روعش ماگ آ روعش :دوشیم میسقت هقطهسهب امروعش 5 مهف ۴
 ,داگ آوخا روعش

 .دلوت ودی زا هک تساام نورد ینخم یهاگتسد «یاهاگ آ دوخان» -څ

 هک يرکفرهو مينکيمسحا ر هچ رهو میونشیم ار هچ رهو مينيبیم ار هج ره
 .دنکیم طضو تبث یراد رملیف هاگتسود دننام ار همه ,دنکیمروسع ام زغمزا

 شال هنوګ همه تالیامتو تا وهش ندرک عا رتخا .ندیدبآ وخ ٦

 .یتخبدب .یتخبشوخ .ینیب نشور .یشوماآ رف . هظفاح تردق ءام ششوک

 «یهاگ آ دوخان»نامزاس تسدب لیبقنیا زا همه وهمهام نآ و ر ی رامیب 9 تمالس

 .دوشیم ماجنا

 مود لصف
 «یهاگ ۲ د وخانر» یانا ون و ردتفم «تک ر زی دن امن ی «(9 كبن یلر»

 دزیخ وا زا شع هک یناهن تسیاهفیطل
 . تسدراگنز طحن و لعل بٽ هت نآ مان هک

 لاخ و ضراع «فل زو تسمشچه صخشلامج

 تسبرادساد راب و راک نیا رد هتکن رازه

 هدننا ر و نابلخ «راوسبسا و هدنود یگ رزب رد هدنهد تکرح دابز ار كدوک رکا

 ,دش دها وح

 طارفا ندیشک راگیس و ندیسوب .ندیشونرد یگ رزیرد دکمب دابز كدوک رگا #

 ۱ .درک دهاوح

 لام و سیسخ یگرزب رد درادهاگن دابز ار كناتسپاپ ناتسپ ریش یرطب ,لفطرگا چ
 .دش دهاوخ سوساجو راگنربخاب نک عسج

 یلخش هب و هدش رورپ ع ون یگ دزبرد دزیرب توریب دابز ار دوخ ناهد بآ ,لفطرگا

 . كّش دها و دنمفالع یعامتجا راک دمو یراتسرپ

 راک یفنمو ریگهشوگ ,طاتحم یگرزبرد ددنبهب مکحمو دایز اردوح ناهد للفطرکا ٭

 ,كش دنا وج

 یطایح و ییاصق للغش هبو هدشنشخ و وجگنج یگ ر زب رد «دریگبزاگ دایز هک یلفط ٭
 .تشاد دها وخ یشک م داب لیامت و دوشیم دنمقالخ
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 ې ریگب رظن رد یناگ دنیامن و لماوع «یهاک ] دوخان» نامزاس یارب رکا

 فشاک دیورف دوخ ار «ودیبيل» هملک «ودیبیل» مانب تسا یاهدنیامن اهنآ نی رتردتقم

 و ینا وی> زنا رغ یارب ذی ورف هک :تسا یمسا «ودیبیل» ,تسا هتخاس «یواکنا ور

 -یل» هک دینکن شرءآرف سپ «تسا هدرب راکب ناسنا ینورد شک رس لایما و تاوهش

 سپ .تسا لآ ریظن یتالیامت همه و تبحم :یتسود .توهش «قشع هعومجم «ودیب

 هدوب هدرب یپ «ودیبیل» دوجو هب دبورفزآ لبق زین ظفاحو تسین قشع طقف «ودیبیل»
 .«دزید وا زا قشع هک یناهن تسیا هفیطل» دن وُکیم | رپ ز ثسا

 میسقت هند ود هب ًابیرقت ناوتیم «دراد دوجو «یهاگ آ دوخان» رد هک ار هچنآ

 تراروظب كدوک و هئشاد دوجو دل ون ودب زا هکنئاهیژ رنا رادقم كی لوا تسسق درک

 زارا رف و ےگ رملباقمرد ع افد هزیرغویناوهشویسنج یژرنا ریظن دروآبه دوح هارمه
 .دوخانودرا و دل وتزا دعب هک تسا یلما وعوتالاحعود تمسق ؛ رگیدیاهیژرنا و گرم

 تایب رجت ؛یعافد یاه راک وزاس ؛اهیگدزسپا و «امهدفع لیکشت ریظن دن وشیم «یهاگآ

 دوشیم «یهأک ا دوخان» لعاد یعامتجا یگ دنز طیحم یاهدنس و داد زا هک یجیاث و
 .دنتسه «ودیبیل» فلتخم یاهتلاح ریبغت و اههولج زین اهنیا هک

 راک و زاس هرابرد طقف نمو دراد یلصفم ثحب هدش داد لماوع نبازآ كيره

 «درک مها وخ تبحص رتشیب یمک «ودیبیل» دیورف لوفبای یسنج هزیرغو یعافد یاه
 یلصا ناگدنیامن ای لماوسع زا یکی «ودیبيل» هک دش مولعم رضتخم حیضوت نیااب
 رسرب یتافاکم هچو تسیچ «ودیبیل» نیا مینیب هب الاح تسا «یهاگ آد وحان» نامزاس
 ؟و روآیم ناسنا دال وا

 تشو رس هنننک نییعت ودیب یل
 میاهتفگن فازگب ینخس تسا تشونرس هدننک نیبعت «ودیبیل» میئوگب را

 ًادعب یل و تسا شخبپ هلدوک ندب مامت رد «ودیبیل» دوشیم دل وتم ردامزا هأر وک یتقو

 تلآ فرطب دعب و ددرگین نمیشن هجوتم دعب و دوشیم ممج ثلدوک ناهد و بلرد
 ۱۷۸۹ لاس رد دی ورف زا لبق نرق كی مه یناتسراجم رزهشم تکشزپ «دوربم یلعانت

 دننام متسا تیلاعف رد ًامئاد «ودیبیل» .دوسب هدرسک هراشا از توهش هطقن هس نیاسب

 «زورره رد هادوک هک تسا لبلد نیمهب .دنیشن یم رگید لک یودرب یلگ زا یاهناورپ

 ككسورع زا یتقو «دوشیم دنه هقالع یرگید زیچ اب هزات راکهب لاس رهرو و هتفهرهدد
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 یژرنا نیا دوریم رگبد یاهراک اب اهیزاببایسا فرطب دشریس یرا وس بوچ و یزاب
 زا یاهلحرم ره رد و لاس رهو هامره زور ره ار ناسناو كدوک هک «تسا « ودیبیل »

 .دنکیم دنمقالع یاهزات ءیشای راکهب رمع
 مودیبیل» دیاب دشاب هتشاد ملاس یناور و یلومعم یصخش ناسنا هکنیا یارب

 نفوتمو دنامب یقاب یزیچ یوررب اب یئاجرد رگاو دهدب همادا دوخشدرگ و ریس هب

 نامه ینعی هقالع و قشع ندنام یقاب «دیامن یناور لالتخا داجیا تسا نکمم دوش

 «ودیبیل تیبثت» یسانشناور حالطصارد ار وضع كابردای زیچ كي یوررب «ودیبیل»
 هج وتم دشن زی کاب رگا هکلب ؛دوشیمن تیبت «ودیبیل» مه تقو یضع یلو ؛دنب وک

 توهشو قشع فرطب «ودیبیل» ینعی دش قثاع یناوج یتقو الثم هدوشیمرگیدزیچ
 رگا هک دوشیم یفاوریتحارانراچد ناوجای «دتفیب قافتا تسا نکمع تلاح ود «تفر

 ودیب یل میت وکیم تروصنیا رد هک دوشیم هناوید و نونجم حالطصاب دنک ادیپ تدش

 ناربجیا رب هدروخ تسکشقشاع ناوج تسا نکممایو «تساهدشهدز سیا و و تیبثت

 یتمسق اب مامت تروصتبا رد هک دورب تایبداو رعشای رنهای لیصحت فرطب شتسکش

 تروص نبا رد هک .دسریم ناوج نآ تفرشیپ و یقرت فرصمب «ودیبیل» یژرنا زا
 هناشا-ن دنرایسب «تسا هدش دیعصت «ودیبیل» دنیوگیم یواکنا ور حالطصا رد

 تماعع و یگ رزب نا هک یگ رزب نادرمو ناهدنامرف :نادنمرته ؛ا رعش «نازاس همسجم

 یقرت هاررد ار دوخ یستج میظع یژرنا ینعب «دنتسه ودیبیل دیعصت نویدم ار دوخ
 .دناهدرک فرصم یگدنز رد تفرشیپو

 ندنام هدن ز ثعاب «ودیب یل»

 نیاب «مینزیمن یشک دوخب تسد رگا ام تسین صلاخ توهش اهنت «ودیبیل»
 ؛میراد تسود ار ترهش و لوپ و نز ءمیتسه دنمقالع ندنام هدنزب هک تسا تلع

 ام دوش جراح ام مسج زا ودیبیل الثم رگا سپ «تسا « هدیبیل» اهنیا مامت بجوم

 ..تسا هتفر نیبزا ام تالیامتو یئالع مامت اریز دز میهاوخ یشک دوخب تسد ًاروف

 هتشادتسود ار ترداموردپ؛شابهدنز دیوگیمیناسنا رهبهک تسا«ودیبیل» نیا .
 یزرنا «ودیب یل» ؛شاپهمشاد هق الع یگ دن ززیچر هب شابهتشاد تسود | رتا هجحب «شاب

 سک رهردو «دنکیم رادا و یش یششوک و شالت هن وگ رمهب ار یمدآ هک تسیاهدننک كيرحت

 .درک دها ودت وباکت و شالت رتشیب دشاب هدش رسا ریجت ز ردو ریک رد «یژرنانیا هک
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 و تمظع نآب ار اهنآ ریظن ناهدنامرف اهدص و هاشردان و نوگلپان هودیبیل»

 دزاسیم وطسرا و نوطالقا ,طارقس ینانوی نادنمشنادو هفسالف زا و «دناسریم یگررب

 لاحنیع ردو «دنکیم اهناتسرامیت هناورو دشکیم نونجو یگناوید هب ار رفن نارازهو

 نووهتب ریظن ینانادیقیسوم «دزاسیم ظفاح و یدعس «یسودرف ریظن گرزب نارعاش
 لثم یناگناویدو دنکیم تسرد ڑنآ لکیم لثم ینازاس همسجمو دروآیم دوجوب .

 .دشکیم شتاب ار دیشمج تخت یمودو مر رهش یلوا هک دزاسیم ردنکساو نور

 یاههقالع ریاس هک «دنادیم یسنج یژرنا ار اهوپاکت همه قمع و هشیر دبورف

 :دنتسه توهش هتفای لکش رییغت یاههفایق رگیر

 بآ یفرظ ره رد .میزيرب فلتخم یاهفرظ زد ار بآ هساک كي امرا االثم

 ناکتسا رد تسا نا ویل لکشب ناویلرد بآ ؛دریگب دوخب ار فرظ نآ بلاقو لکش

 رد طورخم لکشب لکش یطورخم فرظ رد و هزوک لکشب هزوک رد «ناکتسا لکشب

 تدابع هب دنمقالع یکی ءدوشیم هدید نوگان وگیاهلکشب مه دا رفارد «ودیبیل» دی ایم
 ار اهل وپ طقف یکی نآ «ددرگیم بورشمو رامقب دنمقالع یرگید «دوشیم یتسرپادخو
 تسایسو ترهش لایئدب رگیدیکیو «تاییدا ورعش لابندب یرگید «دنکیمرابنا مور

 ار تذل نامه درم تدابعزا نموم هک ار یتدل دن رم تدل اهنیا همهو همه دوریم

 تلعب همه اهنیاو ؛دربیم لوپنتشابنا زا سیسخ ار تذل نامهو دربیم رامقزا زاب رامق

 ,دنتسه «ودیبیل» هتفای لکشرییغت یاههفایقو « ودیبیل و كيرحت

 6 و دیب یل ی مدقب مدق

 روطچ مینیب هب «میوریم شیپ كدوک دلوت زاغآ زا «ودیبیل» اب مدقب مدق الا

 ار یعضو هچ عناوم هب «ودیبیل» دروخرب و «دنکیم تسرد ار تشون رس هودیبیل»
 .دروأیم شیپ

 راهچ هب كدوک یتسود د وح هلحرمرد ناسنا ندب رد ار «ودیبیل» شدرگ وریس

 .دومن میسفت ناوتیم هلحرم

 لو دحرم
 ینادلیس ون اد یناود بساب ندش دنمقالع للع - ندب عامن رد ودیب یل شخ

 يديقس ردوپ هیبش «تسا شخپ كدب مامت رد كدوک دلوت ماگنه رد « و دیب یلال

 ندب یاج رهب نیاربانب «تسا هدنکارپو شخپ كدوک رس زغم است اپ تشگنا كونزا



۳۹ 

 ررام یئدع «یعضو نینچرد رگا الاح « دربیم تدل كرد وک دوس هدز تسد هک هارد وک

 كون و تسد فک اب ار كدوک ندب تسوپ ینعی دشکب تسد دایز كدوکندب و نت هب
 ردام لمعنیا رسگاو ؛درک دهاوخ تداع لاحنپاب لدوک دهد ژاسام دایز ناتشگنا

 شیب لامو تشم و ژاسامزا مه یگ رزیردو درک دهاوخ ع ورش ار هیرگ .دوشن رارکت

 .درب دها وخ تذل نیریاس زا شی و یداع هزادنا زا

 «تسا هدنکارپ و شخپ ككدوک ندب مامت رد هودیبیل» هک هلحرم نیمهرد رگا

 دهد تک رح دایز و تدشب هراوهگ رداب ؛دزادنیب نیاپ و الاب داسیز ار كدوک ردام

 ؛درب دهاوخ ناوارف تذل تک رحرسپ یاهشزرو و اهراک زا «یگرزبرد یک دوک نینچ

 یکسا «یزاب رتچ «ینابلخ «یگدنود «یگدننار «یناود بسا فرطب هاگ آدوخان و
 و اهراک لبق نیا تلع هج هب و ارچ «دنادیمن مه شدوخو «تفر دهاوخ اهنآ ریاظن و

 .دراد تسوداراهشزرو

 دراد لامتحا .دوشن هداد ینادنج تک رح هلح رم نیمهرد كدوک هب رکا یلو

 هب یاهقالع الثم دزادرب تکار و تکاس و شوج و باج نودب یاهراکهب كدوك

 جنک رد تسا لیام طقف و دهدیمن ناشن یور هدایپ و یدرونهوک و تک رحو شزرو
 |ریئاهراک تسا لیام رتشیب « دشاب داوسیب رگ و « دنک هعلاطم و دنیشنب هناخباتک

 و نتخودو نتسشن «ندرک یشافک و نتسشن ریظن «درادن تک رحب زاین هک دنک باختنا

 چیه اسب ار ناتناتسود لیبق نیا امش و اهنآ ریاظنو نتفابیلاقو نتسشن «ندرک یطایح

 امش ها رمه ًارابجا رسکاو «دینک شزرو و شدرگب راداو دینا وتیمن یقطنمو لالدتسا

 .دننیشنب یاهشوگ رد رتشیب دنلیامو هد ربن تذل دایز دنیایب

 لدنعمو طسوتم شوجو بنجو تیلاعف رظنزا یگرزبرد كدوک میهاوخبرگا
 تکار و تکاس دایز هټ و میهد تک رح دابز هن ار هلدوک هلحرم نیمهرد دباب دشاب

 .مینک لو اجکی رد

 مود هلح رم

 ناهد فا رطا رد ودیب یل ندش عمج

 كدوک هل ناهدوبل هجوتم و دوشیم عمج ندب مامت زا «ودیبیل» هلحرمنیا رد
 .مینک عمجاج كيو هطقنكي هب «اریتیس كيرد هدنک ارپنزرایاههناد هکنیالثم دوشیم
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 «ودیب یل»(۶۳)هرامش رب وصترد

 ندب مامت رد نزرا یاههناد هبش
 .تسا شخب كد وک

 .تسا هدنګارب ندب مامآ رد ودیبیل ۶۴ لکش

 «ودیبیل» (۶۴)ریوصت رد یلو
 هلد وک هثل و ناهد فا رطا رد همه

 .تسا هدش عمج

 ع ون جنپیا رادلقا دحنامد

 لمع ع و جنپ نيا و ٬ تسا لمع

 :زادنت رابع
 .تسا هدش عمج هثل و ناهد فا رطا رد «ودیب یل » ۴۴ لکش

 دریذپیمن دشاب خلت رگاهک «دنزیم ناهدب دتفیبشتسدب زیچره كدوک- نتفرد ذی ٩
 .دزادنایم نوریبو

 دشابیندروخو هزمشوخ رگا «دربیم ناهدب هک ار یزیچ كدوک - نتشادهاگن ۴
 نوریب شناهدزا دنهاوخب رگ ا هک ردام ناتسپای ریش یرطب دننام ؛درادیمهاگن ناهد رد

 .دنکيمن اهر دنشکب

 «دسرب كدوک ناهد هب یاهزمدب اب یخلتزیج رکا - ناهد بآ نتخب د نو ريب -۳

 نوریبزا كدوک مه یهاگ ؛دزی ریم نوریب ار دوخ ناهد بآ نآ لابندب و دزادنایم ارنآ
 .دربیم تذل دوخ ناهد بآ نتخید

 لباقمرد هک دریگیمدای یطرش بات زاب نوناق قبط هبرجتاب هلدوک - ناهد نتسب -۴
 .ددنبهب ار دوخ ناهد هزم دیو خلت زیچ

 كدوک «تسا هدش مج كدوک نادند و هثلرد «ودیبیل» یتقو - نتفرگ زا ۵

 ۱ .دربیم تذل نتفرگ زاگ ۶
 یگدنزوتشون رسرد یریثأت هچ هدش دای تلاح جنپنیازا كيره مينيبهب لاج

 .دزاد داروک هدنیآ
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 نتشادهاگن و نفری ذپ

 و تابت هيلدا لکش «نتشادهاگن» و عمط و صرح هیلوا لکش «نتف رب ذی »

 .كشادبم هدا زا

 تشگنا «دلامیم دوح ناهد و بل هب دتفیب شتسدب هجره كر وک هلحرم نبا رد

 ردیگ رزبنس رددنکمیم كن اتسپ اب ردام ناتسپ هزادنا زا شیبهک یناک د وک «دگمیم ارد وح

 .درک دنها وحش یور هدایز ندیسوب و ندیشک راگیس «تابورشم ندیشون

 شتلع «دوب هدیسوب ار (یدنامرن) نانز مامت هسنارف هاشداپ مهدزا ود یئول

 زا اذل «تسا هدروخیم كناتسپ اب ناتسپ یگلاس تفه نساف دنبوگیم هک هدوب نیا -

 .تسا هدش بوسحم هسوب نآرامیب

 یلسانت تلآ هک دنراد یدیدش لیم اهنزو اهدرمزا یضعب  یلسانت تلآ ندیکم

 دنبوُکیم مه یخرب و دننادیم تشز ار لمع نیا یحرب دنکمبو دنسوبب ار رگیدکی

 و ندیسوباب یقرف دشابن یبرکیم هکنیا رب طورشم یلسانت تلآ ندیکم ای ندیسوب
 تلآ ندیسوب اب ندیکم لمع هکنیاب مرادن یراک نم «درادن ءاضعا ریاسو بل ندیکم

 ملسم هچنآ .تسیئای تسا مرج «باوص اب تسا هانگ ءابیز اب تسا تشز یلسانت

 اب و «تسا هاگ آدوعان و یدارا زپغ ناشلمع ناثزای نادرم هتسد نیا هک تسنیا تسا

 تیلوفط رد اهنآ تشونرس نیا اریز دنتسین دوخ لمع كرت هب رداق مه زردناو دنپ

 نوناف و مزیتونپیه كمکب تسا نکمم موزل تروصرد لاسحرهب تسا هتفرگل کش

 .دوش تداع عفر یطرش بات زاب

 ؛دوش هتفرگ ردام ریشزا یناهگانروطب هک یلفط - ءایشا و لا ومانتشادهاگن مکحم

 تسا نکمم «دکمب كناتسپ ای ناتسپ یفاکهزادناب هسک وشن هداد هزاجا رگید ترابعب
 لاومازا هچره یگرزبرد یناک د وک نینچ «درادماگن مکحم ار ءایشا هک دوش دنمقالع

 یئ انا وتو تردقامهراچیب دن رادیمهاگن مکحمو تفس ارنآ «دنفیب ناشگنچب هیثاثا و

 یراک مه اهنآهدارا و لقع «دنرادن مها زدوحخ هیئاثا و نیشام «شرف ضیوعتای شورف

 اهنیا درک هجلاعم | راهنآ یرامیب ناوتیمن هداراو لقعاب اریز دهد ماجنا دنا وتیمن

 يتف و دوش دزشوگ اهن اب یرامیب نیا تلع و , دوش یواکناور و مزین ونپیه یتسیاب

 كمکی مهنآ رگید دصرد ۵۰ .دش دنها وح هجلاعم دص زد ۵و. دندیمهف از تلع

 1 .دیورگ دها وح عفر نیقل و مزیت ونپیه



a 
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 لیامت یک د وک رد هک یناک دوک نینچ گران ربخو یسوساچ هب یدنمقالع تاع
 مم یگ ر زہ رد «دنریگب و دننک ذخا ناهد هار زا ار یزیجره هک دننکیم ادیپ یدب دش

 هجیتنرد «دنریگب و دننیب هب تقدابو شوگ اب ار یزیچ ره هک دنراد یدایز لیم
 یربخ ره دهاوخیمزین اهنآ یاهشوگ ؛دودیم زیچ همهو سک همه لابن د اهن یاهمدج
 یارب یدایزو صاع دادعتسا یگ ر زب رد ناک دوسک زا هتسدنیا نیاربانب دریگب ار

 لابندب تسا نکمم هدارا یب و رایتخا یبو هدن راد یراگن ربخو یسوساج یاهراک

 لئالد دوخ لغش باختنا یارب رهاظ رد هکیلاحرد «دنورب یراگنربخ و یسوساج

 .دنروایم

 و ناتسپ یفاک هزادناب نتشادهگن ونتفریذپ هلحرمرد هک یلفط-زآ وص رح تلع
 دها وخیدابز هقالع وللیامتیگ رزب رد «دروخنیریس یاذغوریشالو معمو دکمن كناتسپ
 ؛دوشیمزآ وصرحیرامیبراجد هجرتنرد دنکبیروآ عمجا ریئایشا و لا وماهک ؛تشاد

 مه نانارتخس نیرتگ رزب .دوب دهاوخ ریذپا یریس اهنآ لد و مشچ «دوشیم راکعمط
 «دننک تیاده تسا ر هارب ار صاخشانیا دوح هنامکحیاهزردناو حیاصناب دنناوتیمن

 نیا «دیسانشیم دایز و دیاهدید دابز صاخشا لیبق نیا زا هنازور یگدنزرد امش دوخ
 عضو نیا زا مه ناشدوخ دیاش «هنراد ریگبتسد طقف دن رادنهدب تسد صاخشا هدع

 . یواکناور و مزیتونپیه كمکبرگم «دنتسین دوخ یرامیب هجلاعمب رداق یلو دنربب حفر

 ۱ ۱ .یطرش ات زاب نوناقو

 نا رگیدب یکتمو یضادا «نیبدوخ «نشخ «و درب صاخشا

 تایصوصح و تشونرس رد ردام راتفر نیرتیئزج زیگناتریح و بیجع رثا
 .لفط هدنبآ یفالحخا

 تایصوصعلیکشترد ردامراتفرزرطنیرتیثزج هک دینیبیم ریز یاهدادیور رد

 اد ردام تیبرت شقنریثأت هاگنآ « تسارثوم ردقچ لفط هدنیآ تشونرس و یقالخا
 . درک دیها وخ كرد یبوخب

 طقف دوج یئاهد تذل و ندشریس یارب تیل وفط و یتسود دوخ لاحرد لفط

 : تدادنو نداداب ردامرگا لاح «تسا ردام ناتسپ اب كن اتسپ نآ و دراد ءاکتا زیج كی هب

 اذغ هلیسوب قیوشت و هیبنت نیا رگا و « دنک هاربرس و تیبرت ار دوک دا وخب ریش
 هدش دهاوخ یکتم نارگید و ردامب هزادنا زا شیب كدوک «دبای تدش ندادن و نداد



۳۹ 

 نا رگیدب یراک ره ماجنا یارب و هداد تسدزا ارسفنب ,اکتا یگ رزپرد يک دوک نینچ

 دنک عفر ار دوخ تاجایتحا دوخ شالت و ششوک اب هکنیا یاجب دش دبهاوخ یکتم
 دشاب دب رگا و دنهدیم یزیچ یوب نارگید دشاب بوح رگا هک ت سا رکفنیاب هشیمه

 ۱ .دنهدیمن واب یزیچ

 لماش ودیبیل تیبشتیملع ترابعبای ردام لمعزرطنیا هک تشاد هجوت دیاب اما

 ؛دوشیم تیب رت ردام لیم قباطم لفط «تیثم تلاحرد « تسا یفثم و تشم تلاح ود

 هک دریکب یلدب هنیک «دنک رهق لفط ینعی ,دهدب سکع هجن تسا نکمم یفنم تااحرد

 و هدش وجماتتنا و «زوت هنیک « یضاران ,نيبدوخ صخش یگرزبرد یعضو نینچرد

 درشیگ دنز یاهیدنمزاین لباقمرد وررپ و وجهزیتس «نشحخ یدرف تسانکمم هوالعب "

 یزیچیک زا دشابن رداقو دوش لوجح و ورمک هزادنازا شیب تسا نکمم نینچمهو

 .دها وخب

 ود زا كي ره فعض و تدشو ریثأت هب یگتسب تلاح نیا ندوب یفنم و تبثم
 .دنن وگیم اهماک (۱)یگناگ ود هبنج | رنآ یسانشناورو یملع ح الطصا رد هک «دراد رثا

 ناهد بآ یخی م نو ریپ ۴

 یعامتجا راک ددمو یراتس رب لغش باختناو .تناها «یرو رپعون تلع

 تناها و درط هک تسنیا شا ینعم دزیریم نوریب ار دوعن ناهد بآ یتقو لفط

 لکشب تسا نکمم ینکف نورب نیاربانب دهدیم نارگیدب دراد ار هچنآ اب و دیامنیم
 زا هکنبا یاجب درف یعضو نینچرد « دور راکب نارگیدب ءاکتالباقمرد شیوع غ افد

 دوخ سکعرب دشابنا رگید كمك و تدعاسم لابندب شمشچو دهاوخب كمك نارگید
 تسا نکمم یک د وک نینچ نیاربانب ,دنک كمک نارگیدو مدرمبهک دنیبیم رادهفیظو ار

 «یعامتجاراک ددم لغشای «نارامیب و ناکدوک یراتسرپ ریظن یئاهراک و لغاشم یگرزبرد

 نآیرورپع ونو یتسودعون هبنج هک یرگید یاههشیپ ايو یراگ زومآ هفرح دیاش ایو
 .دنک باختنا تسا رتشیب

 یگ رزب نس رد تسا نکمم كروك تلاحنیا رد ودیبیل ریثأت یگنوگچ ریاثب

 نیا مامترد ؛دزادریب نا رگید شنزرس و ریفحت هب ًامئاد و هدش هاوسخدوخ و ربکتم

 لفع ع امتجارد دارفا تیصخشو یقالعا تایص وصح هیاپ هک ؛دینکیم هظحالم دراوم

1— Ambivalence 



۳۹۷ 

 نتفرگ لکش زرطب یگتسب اهنآ تالاح و راتفک «راتفر تلع هکلب تسین اهنآ هدارا و

 نودب ع امتجا رد هک یدا رفا بیئرت نیدب ؛تسا هتشاد تیل وفط نامز رد ۾ ودیبیل و

 لباق اهنآ یارب زیچ همه ایو دننکیم لوبق ار یلمعرم ماجنا و هدیقعره ارچ و نوچ
 دوشناهد بآ هزادنازاشیپ یناهد هلحرمرد هک دنتسه یناسک زا ترابع «تسا مضه

 .دناهتخدر نوریب ار

 ناهد نتسب ۴

 ؟دنتسه راک یفنم و ریگ هش و", طاتحم «دا رفا زا یخرب ارچ
 و یداهنشیپ ره لوبق زا هک دیاهدرک دروخ رب یصاخشا اب یگدنز رد ًاعطق امش

 دوش یاهراک رد «دارفا زا هتسد نیا « دننکیم تفلاضم و یراددوخ یراک ره ماجنا

 یرانک رو هک دنتسه ليام رتشیب و نازی رگ ترشاعمو ع امتجا زا « وسرت و طاتحم رایسب

 «دنتسه بلطا وزنا ینامدرم عقاو رد هک , دنشاب مدرم و ناتسود عمج زا رود و اهتت

 رد «ودیبیل» شدرگ وریس هک تسنیا اهنآ یقالخا تایصوصح ع ون نیا للعزا یکی
 دننکیم ساسحا دارفا زا هورگ نیا . تسا هدش تیبثت ناهد نتسبرد ناشتہ وفط نامز

 رد هک دننکیم روصت , تسا هدش هتسب اهنآ یور هب یوسره زا روانهپ ناهج یاهرد

 ههو تسا هدرک درط !راهنآ هعماج «دننکیم نامک هدروح دنا ون تسکش یمادقا ره

 ؛یداصتتا روما رد یعامتجا لغاشم رد اهنیا تسا نکمم دننیبیم نمشد زا رپ ار اید

 لاح نیعرد یلو «دننک هفیظو ماجنا رگید یاههفرح ریاس و یرنه «یسایس «یگنهرف

 .دن راد دش هنفَک الابرد هحنآ ریاظن و یوزتنم یاهیحور

 نتف رگ زاگ-۵

 یک دنزرسا رسرد رومیت و زیگنچ :ندوب شک مدآ و وجگنج ءزواجتم تلع

 یارب طیحم و دنهاتسیاین زاب بیرخت و ندرک نا ربو « ندبرد «نتشک زایاهظحل دوح

 .دوب دعاسم و زاب اهنآ یبیرخت شنم و تیصخش نتفکش
 یک دوک نارود رد «ودیبیل» هک دناهد وب ینادرم گرزب ناب وجگنج زا یرابسب

 .دناهتفرگ زاگ ار ردام ناتسپ دحزا شیب اهنیا « هدش تیبثت اهنآ نادند و هث رد اهنآ

 یدابزقایتشا تیل وفطرد دناهدرک دره وهتسکش «دناهدزنادند هدیس رناشتسدب | رهچره

 ندز كتک زا هک دنراد دوجو رامیب نادرم زا یخرب «دناهتشاد ندرک هراپ و ندنرد هب

 دنیوگیم«(مسیداس»هبالتیمیناور نارامیب !راهنیأ هک دن ربیم تذل نارگید نداد حند#



۳۹۸ 
 سس سس

 اب و «دننکیم هرخسمو شنزرس ار نارگید رادشین نانخس اب هک یرگید ناسک
 ناونعب هشيمه هک عفادسم یالک و « دنسبونیم هلاقم لب نیا رتشیپ هک یناگ دنسو ون
 هلمجزا نارونخس و نارادمتسایسرثک | «دنزاد یمجاهت تلاح نارگید قوقحزا ع افد
 یلو تسا هدش تیبثت نانآ نادند هثل لحمرد هودیبیل» تیل وفطرد هک دنتسه یئاهنآ

 تسا نکمم ؛تسین وجگنج دشابهتشادنتهب یماظن سابل سک ره هک درک دیابن شومارف
 مزرسابل ردهک دشاب یطاتحمدر فاب وهدنسی ون « رعاش كيدی اش دشابهدیش وپ کنج سابل طقف

 راتفرو ع افدرد تسانکمم یرادمتسایس و عقادم لیک ورهروطنیمهو تساهدشرهاظ
 اي عفادم یالک وهمه میوگیمننم سپ «دشابهتشادن یمجاهت لیامت و قایتشاد وخ یسایس

 .دناهدب ردیمودناهدرکیم هرابتسل وفطنامزرد اهباصق واهطاحت همه ابنآ زادمتساسهمه

 هثا رد «ودیبیل» شدرگ وریس تیل وفط نامز رد هک یلقط «دندقتعم ناواکناور
 و نتسکش و ندرک هراپ و ندیردب یلقط نینچ دنامب یقاب و دوش تیبثت یو نادند و
 یلو دورب یحارج یوسب دراد ناکما دشاب داوسابرگا و ؛درک دهاوخوخ ندرک د رخ
 «ودیب یل» ًامتح هک ت سین یسک حارج ای طايح ای باصقره هک درک شومارف دیابت زاب
 -یب و هفالعیب دوخ راک رد هدعنیا تروصتبا رد « دشاب هدش تیبثت شنادند و هثل رد
 طبحم «فداصت ,قافتا .دندرگیمیرگید یاهراک لابندب هشيمهو وب دنهاوخ هلصوح

 رد ؟ صخش ینورد قایتشا و لیامت « هن « هدید هیهت اهن یارب ار لغش نیا رایجا و

 تسظعاب و كگ رزب نامزاس یشیرطا دنمشناد دی ورفروطچ هک مينببيم ثحابم نیا همه
 .دزیریم ورف مهرد ار هدارا و قطنمو لقع

 موس هلح رم

 ار یک دوک ( ۶۵ هرامش) ریوصت رد :نمیشن لحمدد «ودیب یل» ندشعمج

 تسایضرفریوصت نیا هتبلا «تساهدش عمج یونمیشن لحمرد «ودیبیل»هک دینیبیم

 .تسا ی رگ دایرد تلوهس و یرصضب هدافتساروظتمیو

 ؟دنتسه یسنج لوعفم یخ رب ارج

 ؟دن وشیم نک عمج لوب و سیسخ دارفآ یخرب ارچ
 . . ؟دنتسه دنمن واخس و جرخلو یضعب ارچ

 دز وشم مظنمو یسا وسو سیلاب اب بین رت ق من یب یهد رگا ر چ

 7 دن راد عادبا و عا رتخاب هفالع یخرب ارچ



۳۹۹ 

 داییفالحا تص وصح دنج نیا

 دا رفا تافصزارگید یرایسب و هدش

 لحم رد «ودیبیل» تیبثت هلحرمرد
 یتحو كدوك «دریگیم لکش نمشن

 ع وفدم عفد لمع زا نالاسکرزب

 لاح«دنربیم تدلو دنباییم شمارآ
 هزیک اپ ریظن ردام یتیبرت یاهشور

 تراظن «لفط نمیشن لعبم ندرک
 .تسارثّوم یتذل نینچ دوک ر ای ومنو تا رییغت رد «لفط نمیشنهب ندز تسد «وشتسش

 ندرک هدولآ اب تسا نکمملفط دنک هیبنت ع وفدم عفد تلعب ارد وک ردام را

 -مظنیب,ح رخل و «دیقالیدرفیگ رزبرد كد وک تروصنیارد «دیآ ربیفالتددصرد دوخ
 تیلوئسم ساسحا و هدوب راگنالهس هط وب رم یاهراک رد و هدش وگ هفازگ « بیترت و

 دای یقالخا تافص سکع تسا نکمم دیامن یرتشیب یریگتخس ردام رگا
 دح هب زیمت رایسب یدرف یگ رزب رد كدوک تروصنبا رد دوش لیکشت هد وک رد هدش

 هدع و رد ندوب لوق شوخ و قیقد تقو نییعت و لوپ ح رح رد مظنم و قیقد یساوسو

 ۱ .دش دها وح سیسحخو دنسپ لکشم اهتاقالم

 قیوشت ار كدوک راردا عفدزا سپ و دنک راردا هک دنک سامتلا كو وکبردام رگا ۱

 نینچ رد ؛ تسا یصاخ شزرا یاراد شعوفدسم هک درک دهاوخ روصت كدوک دنک

 عارتخابتسد ع امتجاو مدرم ندرک یضار یارب تسا نکمم یگرزبرد كدوک یعضو
 ششخب و لذب ابو دهدب دايز هقدصو هیده نارگیدب هدش دنمت واخس ایو دنزب دیلوت و
 .دیامن

 بترمردامسامتلارگاینعی ؛دوشلئاق شزرا یلیخدوخ ع وفدمیارب كدوک رگا
 راد شزرا و اهبنارگ زیچ راردا عفد اب دنک روصت كدوک تسا نکمم دوش رارکت

 دصتقم و وجهفرص «سیسخ عامتجا رد درف یتروص نینچ رد « دهدیم تسد زا ار
 .دشدها وح

 دوشرا رکتبت رم هیبنتنیاو دنک هیبنتندرکن راردا رطاخب ار كدوک ردامرگا الاح

 نمیش لحمرد « ودین یل د -۶۵ لکش



Poet 

 «تسا هانگ ند رکن رارداهک دنک ر وصت یتعیدمآ دما وح دوج وب هانگ ساسح!تل اح كدوک رد

 دوح هکنيا یارب و «درک دهاوخ هانگ ساسحا دشن هیبنت و درکن راردا هبت رمکی رگا و

 دوعنان ؛درک دهاوحح رخ یئانتعا یاب اردوحخ تورث و یئارادیگ رزبرد دنک هیبثت ار
 ای هناهلبا یاهیراذگ هیامرس رد ار دوخ هیامرس ر تورث هدارا و لقع نودسب و هاگآ

 .داد دها وح تسدزا نالک یاهرامق

 هک ار هچنآ نیاربانب ؛درک دها و ناشیرپ و برطضم ار دارفا نیا نتشاد زیچ
 دنها وخ تذل و شمارآ ساسحا ناشل وپ غيردپب حرخزاو «داددنهاوخ تسدزا دنراد

 ؛دنبوگیم تسار هتبلا « دنکیمنراکبوخ شزغم هکت فگدنهاوخ واب نارگید . دومن
 ,دنرادن یشفن هدارا و لقع اریز

 دناراخب و دنک یلامتسد ارنمیشن لحمو دربتذل داب زراردا عفدزا كد وک رگا

 كروك تسا نکمم دنک یلامتسد ار دوك نمیشن لحم دایز وشتمش ماگنه ردام اب و

 .دوش یسنج لوعفم یرامیب راچد
 اهنآ لمع و دنتسه رامیب ع ونکی یسنج نیفرحنم هک دینکیم هظحالم نیاربانب

 .تسین هدارا و لعع یورزآ

 دام هیرگ ماسگنه « تسا زک رمتع هلدوک نمیشن لحم رد « ودیبیل » یتقو

 تلعب كدوک دنزیم كدوک نمیشن هب اردوخ تسد فک و دزادنیم نیئاپو الاب ار هلیوک

 و دننادیمن ار كدوک ندش تک اس تلع اهردام هک دوشیم تک اس دربیم هک یسنج تذل

 للع زا یکی طقف هتبلا دوشیم یطرش بات زاب ع ون كيب لبدبت ناردام یارب لمع نیا

 OEE نمیشن م شون جایتحا تسا نکم هژد وک هب رگ

 ,دشاب هتشاد مه یرگید للع

 :یملط رهم یدامیپ

 ددام هک دیامنیم یعسو «دنکیم ع وفدم عفد ردام تیاضر رطاخب یتقو هلدوک

 بلط رهم صخش « دوش یبلطرهم راجد یگ رزب رد تسا نکمم دشابن یضاران وا زا

 نا رگیدب «درادن لوپ دوخ دعا وخيم نا رگید رطاخب ارزیجهمه مد رم تیاضررطاخب

 ریمعت هب حایتحا شدوعنهناحخ دهدیم نهاریپ نا رگیدب درادن نها ریپ دوع دهدیم ماو

 داتغم صخش هیبش یتسودعون و یبلط رهم قرف «دنکیم ریمعت اریرگید هناخ یلو دراد

 ۱۳ داتمم لکلاب هک ی صخش اپ دشابیم لکل

 اکچیه یگدنزهقباسمرد یصخشنینچ «تسانا رگید ندرک تیحمهب داتعم طارفادحب



۴۰۹ 

 دعاوخ رتبقع همهزا دنک ندیود هقباسمب ع ورش رگا «داتفا دهاوخن رتولج یسک زا

 نارگیدب تسین رداق و تسا هدش مسلط هک دنیبیم دنک شالت رهاظ رد هچره و «دنام

 یوب نتفرشیپ هزاجا یبلطرهم صخش نینچ هاگآ د وخان ریمض هک تسنیا شّتلع ؛دسرب

 رهم یاهتلم درک دهاوخ یضاران دوح زا ار نارگید دتفیب ولج رگا اریز كهدیمن

 ربا ربرد «دنتسه دوخ ملاظ ناهدنامرف و نآربهر ضحم عیطم هک دنتسه یناسک بلط

 ا ریز « دنهدب ناشن دنناوتیمف دوخ زا یشنک او شودرام ناکاحض یتلادعیب و راتشک

 .دنتسه ییلطرهم مسلط راچد

 مراهچ هلح رم
 .یلسانن تلآ دد «ودیب یل»ندش عمج

 دن وشیمقلجیرامیب راچدیخ رب ارج
 ؟دن سیم تذل نارگبدزا شیب ینت بآ و انشو یزاببآ زایهو رگ ارچ

 ؟دنشکیم اددوخ نآددب نارس یهاگا رچ هرخالاب

 ؟ دننکیم انذ (كي زن ماوقا) مراحم اب یخرب ارچ

 تلاهجوتم «ودیبیل» یژرنا «دنسریمیکلاس ناب ۴ نینسهب رتخدابرسپ یتقو
 .درادردبف رطبیششک رتخدوردام فرطب یششک رسپهلح رم نیا رد «دد رگیماهنآ یلسانت

 رسپیارب ردپ مانب یییقز و عنام «دراد تسود ار ردام هچب رسپ هکیاهلح رمرد

 یارب هجیتن رد ؛هتفرگ ردامب تبسن ار رسپ لیامت یولج محازم نیا هک « دراد دوجو

 دنب وگیم « بیدوا هدیقع د ناواکناور ار هدفع نبا هک « كن ام دوج وب یاهدفع رسب

 دی ایم رهش هب اههوک تشپزا هک «دوب یعاجش نا وج نان و میدق یاهناتسادرد پیدوا

 ‹ دنکیم جاودزا دوخ ردام اب و دشکیم اردوح ردپ هتحاتشان دشاب حلطم هکنیا نودب

 .دشکيم ارد وح هدرک جاودزا دوخرداماب و هتشک اردوخ ردپ هک دمهفیمیتق وآدعب هتبلاو

 تسانکمم «دوشن بوک رسو دنامب یقاب روطنیمه پیدوا هدیقعرگا لاحرهب
 ار شردپ هچ یاربو ارچ دنادب هکنیا نودب و تهج و لیلد نودب یگ رزب رد یلفط

 هانگیب ناوجنیا یلو «تساهدوب نیا شتشونرس !ریزدشابنمه رصقم دیاش هک دشکیم
 لثالد تسانکمم یشک ردپ هتبلا دننکیم شمادعاب موکحم تاضقوریگتسد سیلپ اد
 ۱ .دشاب هتشاد مهیرگبد

 رتخد اب ردام اب رها وخ اریز : دوشیم بوک رس الومعم « پیدوا و هدیقع یلو

 تلآ و دریکب اروا هغی ردب ادایم هک دسرتیم و درادن یلسانت تلآ هک دنیبیم اریرگید



 شر

 و سرت نیا ناسانشناور حالطصا رد هک « دنک شا هنتخ ینمی دربب مه ار وا یلسانت

 .دنب گیم یگتخا بارطضا ار هچب بارطضا
 یتسود ردام هلحرمرد «ودیبیلدرگا - كاب دزن ما وقآ زا یضعب مراحماب انز

 اب هک دنکیم ادیپ یدیدش ليم لقاال اي و هدش شک ردپ تسا نکمم هچب « دنامب یقاب
 رسپنالف هک دینا وخيم یاهمانزور اب هلجمرد امش هک تسا لیلد نیمهب «دنک ان ز مراحم
 .درک جاودزا شردام اب رها وح اب

 یگ رزبنس ات و دنتسهردام ربع و هنادکی یکی هکینا رسپ _ جا ودزا رد یماک ات

 بش رد اههراچیب نیا و «دوشیم تیبثت اهنآ رد « ودیبیل » دنباوخیم ردام شوغآ رد

 مورحم یئوشانز یگدنز تذلزا رمع رسا رس رد دیاامنرب ناشتسد زا یراک جاودزا

 .دن وش هجلاعم مزیتونپیه و یواکناور یبرطزا یتخسب هکنیا رگم «دنوشيم
 عمجوزک رمتم هچبرسپ یلسانتتلآ رد «ودیب یلرهکیاهلح ر مرر ند قلج تلع

 دس وبا رثا دن یزاب هجب رسپ یلسانت تل1 اب یرگیدسک اب لفطدوخاب ردامرگ !«تسا

 قبط هچ رگ «دیامنیم ندز قلجهب ع ورش غ ولبزا سپ یاهراچیب لفط نینچ «دنزبزاگ و
 یسییدوزب ناتا یلو «دنتزیم قلج غ ولب نسرد نارسپ همه ًابیرقت هدرش دروآ رب رامآ

 تلآ اب ردام هک رگبد هتسدنآ یلو «دیشک دنهاوخ دوخ راکتیا زا تسد لاس دنچ زا

 رمعرحآ ات و دن وش قلج یرامیب راجد «تسا نکبم «تسا هدرکیم یزاب اهنآ یلسانت

 .دنوش هجلاعم یواکناور و مزیتونپیه هلیسوب هکنیا رگم درادنرب راکنیازا تسد

 تلوهسب یللعب انب دنا وتن كدرک رگا - انش و یزاب باب یدنمقالع تلع
 تسانکممو دشابهتشاد بآ و انشهب یدیدش لیامتیگ رزبرد تسا نکمم دیامن باشیپ
 .دنک باختنا ار یناشنشتآ لغش

 ؟دنکيم ادیب یعضدهچ دشاب رتخد رگا هچب

 اي و دشاب هتشادن ردپ رگا «تسا ردامب هتسباو زونه هچب رتخر هکیاهلحرم رد

 یقاب ردامشوغآ رد فقس ریزرد رتخد زارد نایلاس ات ابو دوشنردپ هج وتم «ودیبیل»

 ع امتجارد یرتشیب ترشاعمرتخد هک دهدن هزاجا یبهذم تابصعت تب رداماب و دنامب

 یارب هن و دربب تذل شدوح هن یئ وشانز یگدنز رد رتخد تسا نکمم « دشاب هتشاد

 «دمآ دها وحن دوج وب یگ دا وئاخ تافالتخایرسككي هجیتن رد «دشاب شخبتذل شرهوش

 دنمشناد همجرت نارتخدیواکنا ورباتک هبنیریش ثحبنیا درومردرتشیب هعلاطمیارب



"۰۳ 

 همج رت یانروه لراک هتشون یواکدوحن باتک و رقابروپ جریار تک د يافآ بانج مرتحم

 دیت ام رف هعجا رم یاس رای زیبماک یاقآ

 ارینا ور یاهیرامیب تسا نکمم هلحرم نیارد «ودیبیلد شدرگ وریس لاح رهب

 رتخد تسا نکمم «مینکیم دای اجنیا رد ار اهنآ زا یحرب هک دروآ دوجوب رتعخد رد

 نکمم و دیایب شدب ندش رادهچب زا « دشویب هثادرم سابل «دنک ادیب یگنادرم تلاح

 شدوع ریظن یاهنززا طقفو دیا شش وخ درمزا ینعی دوش بلط سنجمه رشد تسا

 یدزد «یئ وگغورد «یقالخاتافا رحنا اهتداسحزا یرایسب هشیر هرعالابو دزیب تذل

 هک دشاب هلحرم نیاب طوبرم تسا نکمم نانزو نارتعد یاهتینابصع و یهاوخدب و

 .تساهجلاعم لباق مزیت ونپیه كمكب
 نامز رد « ودیبیل » عضو رییغت هب انب «دارفا تشونرس هک ؛ دوب دقتعم دیورف

 یقالخا تایصوصح نیا هک «دوب دقتعم هتبلا و .دوشیم لیکشت یگلاس جنپات تیلوفط

 نادنمشناد ریاس اهدعب یلو . دنتسه رییغت لباق یگ رزب نینس رد قیمع یواگناور اب

 ‹ دش هتفگ شخب نیا رد هچنآ ریظن یقالحخا تایصوصح و تاداع هک . دندش هج وتم

 دنمراک و حارج تگشزپ یارب هچنآ ریظن ,دوش لیکشت مه یگرزب نینسرد دراد ناکما

 .د وب هداتفا قافتا میتفگ لبق شخبرد هک كيناکم رگ راک و هرادا

 ۳ «ودیبیل» یوررب و دهدیم خر تیلوفط نارودرد هک یتاقافتا و لامعاهیلک

 فیعضاب تیوقت اراهنآ تسا نکممهک دنتسه یطرش باتزاب نينا وقنامه «دراذگیم

 لیکشت تسا نکمم مه یگرزب نینس رد اهباتزاب نیمه هک مینادیم ام هوالعب و دومن

 لما وع اب یطرش یاهباتزاب رثا «یناوح نینس و تیل وفط رد اهتنم دن وش فیعض اب و

 و یطرش باتزاب كمکب هک دوشیم هجیتنسپ « تسا رتقیمع «ودببیل» یوررب رۇم

 .تعاسونزا اردرف تیصخشو «دربنیب زا ار «ودیبیل» تا رثاهمه نا وتیمزیلانآ ونپیه

 یسنح تالیامت ءاضرا هرابرد افرعو دیورف رظن فالتخا

 تالیامت یفاک ءاضرا رد ار یناور لداعت یرارقرب دسیورف هک مینادیم ام رثکا

 !رناسنا یسنج تالبامت ءاضرا زا یریگ ولج هک ت سا دقتعم دیورف و دئادیم یسنج

 .دیامنیم یناور تالالتخاراجد

 :اف رع اما و

 و تخبش و ار ناسنا یسنج تالیامت ءاضرا زا یریگ ولج هک دنتسه دقتعم



۳۰۴ 

 ؟تسا دد و رف هدیقع لباقم هطقن تسرد اهنآ دیاقع رهاظرد ینعی «دنکیم ملاس

 ؟ تسیچ هراب نیارد امش هدیقع ؟ دنپوگیم تسار كی مادک ! بوح

 هدرفع سیس  دیدرک رکف یمک هکنیا زا دعب ؟ دینکیم رظنراهظا هنوگج امش

 (هدنراگن) نم هدیفحب .دینک هعلاطم ار هدنراگن |

 ودنآ هدیقع نیب یفالتعا و دنراد هدیقعكي ود ره تهج كيرد افرع و دیورف
 ۰ !درادن د وج و

 ؟تسین !تسا بل اج و بسجع یلیع ۱

 سپاو و مینکن ءاضزا ار یسنج تالیامت رگا» : دیوگیم دیورف هک لیلدنیاب
 .«دوشيم دیعصت ابو دیامنیم یناور لالتحنا راچد اراماب « دوشیمرهاظلکشودب « مین زب

 یتدمزا سپ اب «دروخیم تسکشیسنج تالیامت اضرا و قشعرد ناوج - الثم

 ,دریگیم میمصت هکنیا ابو «دوشیم یناور فیعض اب یوق لالتخا نامه ای نونج راچد

 هدنسب ون اب رعاش و سدنهم اب « كشزپ الثم « دوش لئان یعامتجا ک رزب تاماقمب

 و یبصع یژرنا دیلوت ؛ یقشع یورین ءاضرا مدع روطچ هک مینیبیم اجنیا رد دوش

 .دناسریم تور و ترهشو مافمب ار صخخ و دیامنیم یرکخ

 یورین صخشرگا هک دندقتعم مهاهنآ | ریز هدنرادارهدیفع نیمه مهاف رع لاح

 «هدش هریخذ میظع یژرنانیازا دناوتیم «دنک راهم شدوعن هدارا اب و ًادمع ار یسنچ

 سپ . دزاس رتالاو و رترب ار دو هجیتن رد و دیامن هدافتسا ینیعم فدمه اب هار رد

 .درادذت دوجو افرعو دیورف هدیقعنیب یفالتعنا چیه صوصخنیا رد هک دینک یم هظحالم

 .تسا«یهاگ ا دوخان» نی ر ومأمو ناگدنب امن زا یئب «ددیب یل» -۱

 هعیطل و تسا تا وهشو تالب امن همه عومجم زا تدابع «ودبیب یلف -۲
 .تسا نآ زای زج قشع هک تسبا

 «یتخی دب دهدیملیکشت ارام تشون رسودیب یل«تیشت »هاب «دیعصت ظ-۳
 .تسا «ودیب یل» ندش تسدد زرطد نتف رک لکشزرطب هتسیام یتخشوح

 .د ریگیم دارق ریا تحف مه یگ ر زب نینسدد ودیب یل ۴

 یدامیببجوم هک یهاگ ادوخانلماوع# یفنم یقالخا تایص وصخ ۵
 یداکناور ءیطرش بان زاب نوناق كمکب نآاوتیم دنشاسیمامیتخب دب اب یناود
 .داد ربیغت | زیلانآ ونپیهو



 موسلصت
 دب و رف دب دج یدنب میسقت
 هدوخا رق»-«دوخ»-«داهنط

 و هد وح)» « «داهن» ریثأت تحت ار تاسنا راکفا و لامعا و راتفر دارا دیورف

 .دنادیم «دوحخا رف»

 بسک و یئ وج قشع یوسن ار ناسنا هک «ودیبیل» هببش تسا یئورب «داهن»
 تاداع و فرع زا اردوخ یورین هک ینورد تسا ینامزاس هدوعا رف» دناشکنم تذل

 .دنکیم بسک بهذم و تیبرت و میلعت و نوناق و ع امتجا

 تحت یهاگهک  تسا ام فرطیب ًارماظ و لاح نامز یهاگآ و روعش «دوح»

 .دریگیم زا رف «دوعنا رف» نامرف تحت یماک و هداهن» ریثأت

 یریثأت هچ و .تسا هراکچ و تسیچ «ودیبیل» هک میتخانشو میدیمهف اجنیا ات

 دروآأیم مدآ دالوا رسرب یگ دنززد یئالبهج رکید ترابعبو دراد ناسنا تشونرس رد

 ضوع ار ناسنا تیصخش یدنبمیسقت دوخ فشک لماکت یارب دعب اهلاس دیورف اما و
 .درب راکب ارهدوخا رفر و «دوخ»««داهن» تاملک یهاگ [دوخان ویهاگ آ دوخ یاجبو درک

 همج رت مه« واوهب ار هبلک نیا هک ؛تسا ۱هدیا» سیلگناتفلەمج رت «داهن»هملک

 ودناهدرک همجرت مه «نم» ارنآ هکدشابم ۲ «وگا» همجرث «دوخ» هملک و «دناهدرک
 یساتشنا وریاهباتکی ح ربرد امشهک دشابیم ۳«وگارپوس» هملک همج رت(دوحتا رف» هملک

 | .دناهدرکهمجرت مه «رتربنم» ار هملک نیا هک دینیبیم
 رد لوجو تسا یندیتشو نیریش رایسب لماع هس نیا یاهیزاب و شفن فبرعت

 اذل «میراد ج ایتحا یلیخ لماع هس نیاب یناور یاهبرامیب و یمزیت ونپیه تارظن نایب

 .منکیم یفرعم رتشیب ار اهنآ یمک

 دادرهوش ینز با وختخر رد یناوج

 دنلب یئادصورس ماب تشپ یور رد هک دوب بش یاههمین اهناتسبات زا یکی رد

 یاهلاس۲ ۴نا وج هک دشم ولغم دعب وشمگ ورب شکب تلاجح «درکیم دای رف و دادینز ؛دش

 .تسا هتفر ینز باوختحرب مابتشپ رد رهوش تلقغزا هدافتسا اب

۱- 0 ¥. Ego ۳- 5۳۲-0 
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 نا وجنیارد «مينکيهیسررب ار نا وج نیا ین ورد هزرابم یواکنا ور رظن زالاح

 ,دوربرادرهوشنز باوختخ رهب هک هداد روتسدواب هک هتشاد دوج و توهشمانبیث ورین
 یایقالخا و هفایقو لکش هتبلا و ,تسا هدرک یراذگمان «داهن» دیورف ار ورین نیا هک

 .درادن نآ اب یقرف چیه و تسا «ودیبیل» نامه هیبش ًانیع «داهن»

 و تایقالعنا یلو « دورب نز با وختح رب هک دزیخیمرب «داهن» روتسدب نا وج

 نکمم هوالعب « تسا هانگ «تسا تشز لمع نیا هک . دیوگیم واب یعامتجا تاررقم

 نامه اب « داهن » یکی دنکیم ریگ رقن ود نیب ناوج . دوش یزیر وربآ بجوم تسا
 یعامتجا تاررقم رگید یکیو «سربشقشعهب ورب» ؛دمدیمروتسد واهب هک «ودیبیل»

 یقالخا تیبرتو میلعت و یعامتجا تاررقمنیا دی ورف هک یبهذم تابصعت و یقالخا و

 .تسا هدیمان «وگارپوس ای دوخا رف» ار

 ار ناوج هدوع»و دبرچب «دوعنا رفورب شروز هک دوشیم قفوم «داهن» هرحخالاب

 .دورب تز باوختحرب هک دنک راداو

 دی وکیم ناوجهب هک «داهن» یکی ءدراد دوجو لماعهس مينيبیم «دادیور نیارد

 تسا «د وحنا رف» لماع «دریگب اروا راک ولج دها وخیم هک مودرفن هورب دز باوختخرب

  تسا تیبرست و میلعت شقن و یبهذم لئاسم و تایقالعا و تاررقم زا ترابع هک
 .تسا هدش عقاو رفن ود نيب هک تسا نا وج هدوخ» موسرفن

 هدب رچیم«داهنررب ناشروز « دوحا رف و و« دوحخ » مهیهاگ + اهدادیور لیبق نیارد

 ًانبع رکا و دب رچیم شروز «ولیبیل» نامه ای «داهن» تاقوا هشيمه هکلب  ارثکا یلو

 تیلاعفب راداو ار « دوع » یرگید یاهلکشب دناسرن ماجناب یهاوخیم هک ار راک نامه

 «دن وشیم هدزسپا و «دنوشیم دیعصت «دنب ایم دوج وباههدقعهک تساماگنهنیا رد «دنکیم

 .اهنآ ریاظنو دننکیم ع افد دن وشیم هتسارآ

 باوختحن ر لحناد ناوج«دیب رچیمناشروز هدوح ار فرو«(دوخ»رگ ا هزرابم نیارد

 ناشراک و دشیمن علطم نز رهوش « دمایمن رابب یزیروربآ و دشیمن رادرهوش نز

 .دیشکیمن یرتنالکب
 ارنآ هک دیتسه امش دوخ لوارفن تسا رفنهس رفنره هک دیدیمهف امش الاح سپ

 امشنورد و ناورلعخاد مود رفتن تسا امش لغعنامه تفگ نا وتيم هک مث کیم دوج

 نامه هک میت وگیم «داهن» !رنآ و نک قشع « نک حیرفت ورب دی وگیم امشب هک «تسا



 و بادآ « موسرفن  تسا یمدآ ریمض ناطیش
 یاهتیبرت و میلعت و یعامتجا نیئاوق و تاررقم

 ماجنا مدعاب ماجنا هک .تسا یبهذمویگ دا وناح

 ارنآ و « دنیامنیم نییعت امش یارب ار اهراک
 كي ره راک زرطب الاح و ؛ ميئوگیم «دوعنارف»
 دنتسه عمج رفنکی دوجو رد هکر فن هس نیا زا
 ثلثمكي هب ار ناسنا تیصخش را ؛ میزادرپیم

 «داهن » راتفر و قالعا « هفابق ,لکش -«دا» اب «داهن» لدا رف نتخادش

 . ناوتیم تقیقح رد . دشابیم «یهاگآ دوخان» زا یشخب هک تسا «ودیبیل» هیبش الماک
 رتهب یا رب اجتیارد ام و  تسا «داهن» نامه «ودیبیل» و «ودیبیل» نامه «داهن» تفگ

 ۱ .میهدیم یرتشیب حیضوت «داهن» نتعنانش
 یرابد ره هتشگ رس « وا»یپرد هتشگ «نم)» نک اس همه هد وب ؛مناج رابد رد« وا»

 یرارق نامزکی لد درادنور هچ زا سپ درادرا رق میاد «نم» لد رد «رای» نوج

 كگ رزبو دنکیمن دشرهاگچیه هک یک د وک یلو ؛تسیاهلاس ود هلدوک هیبش «داهن»

 نامهرد «داهن» زاب دس رب مه لاس تصش اب هاجنپ هب صخش نس رگا ینعب «دوشیم
 قطنم و لقع اب ار اهراک هاگچیه هلاس ود كدوک كي .تسا یقاب دوخ یگلاس ود نس
 صیخشت مه زا ار دبو بوح «دنکیمن رکف دنکب دهاوخیم هک راک ره «دهدیمن ماجنا

 و اهوزرآ رکفپ طق « تسا دوخ مکش ندرک ریس رکف طقف هلاسود كلدوک ء دهدیمن

 .تسا دوج یاههتساوح

 یاراد ؛تساراکعمطو ومکش هکنبا رب هوالع هک تسا ۱ یک د وک هیبش «داهن»

 تالبامت سک همه دزن ءاج همهرد دهاوخیم هک دشابیم دایز یتاوهش و یسنج یوری

 و یتسودعون موسر و بادآ عامتجا تاررقمب ,یهجوت چیه « دنک ءاضرا ار دوخ
 «دسانشیمن اریئادخ و بهذم چیه دوشیمنشرس تلاجح و مرش «درادن یتسرپعون

 و اجک ره رد «دهاوخب شلد هک راک ره هرخالاب و .تسین یتداع و فرع چیه دنب ياپ

 .دوشیمن شرس مه باوث و هانگدهدیم ماجنا سک ره دزنرد

 .تسا هدشهدافتسا یضر شاه هتشون .مسیدورف باثک زا تحابمنیانتشون دد ١



۴۰۸ 

 دینا دیم دیشابهدرک هعلاطم أاهیهامهس وك هب عجاررگا : یهام هس وک هیبش داهن

 هجره تسا شوجو بنج و ٹک رحرد تعرسب زور و بش «یئابرد ناویح نیا هک

 ناسناپ « دراد هکیاهدنرب و زیت یاهلاب و مداب ؛دنکیم هلمح زیچهمهب «دعلبیم .دنیبب ار

 دعلبیم ار همهو «دنکیم هراپ ار مکش «دنکیم مطق ار ناسنا یاپاب تسد «دنکیم هلمح

 ,ذغاک دعلبیم « دروآ گنچب اهنآ زا هچره «دنتسه ندش قرغ لاحرد اهیتشک یتق و

 زا یتقو یئابرد بیجع ناویح نیا « لامتسد باروج «شکتسد «رتشگنا «همانزور

 ضحمب و دشابن تک رحب رداق هک دوشرپ ردقنآ شاهدعم هک دنامیمزاب وباکت و شالت

 ع ورش رتمامت هچره تعرسب هرابود « دش یلاخ شمکش و مضه شیاذغ یمک هکنیا
 .تسینیئابردیشح و ناویحنیاب تهابشیب«داهن» «دنکنم بناوج و فارطاب ندیودب /

 یطرش بات زاب نوناقو هداهن »

 شباترثارد الثم «دنکیم عفدیطرش بات زابنوناق قیرطزا ار تارطع «داهن »
 ج راح ار نآ مشچ نداتفا بآ اب دوش مشچ دراو یثش رگا اب «ددنبیم ار اهمشچ رون

 .دبایزاب اردوخ تذلو شمارآ ات «دربیمنیبزا ار كيرحت لما وع هسطع اب .دنکيم
 وا یا رب دشاب زیجرهزا و لکشرهب تذل نیا ۰ تسا تذل رکفب طقف « داهن و

 نیابناهج کک رزب هفسالف یتح «تسا مهم یلیخ رشبیارب تذل ع وضوم «درادن قرف
 هدنزتذل رطاخب طقف رشب ینعب «تسا تذل رشب تیلاعف تباغ» :هک دناهدیسر هجیتن
 ندرک عمجزا یرگیدو «ندناوخ زامن زا یکی «دربیم تذل صقرزا یکی لاح «تسا

 سک ره لاحرهب « رگید زیچ زا یکی نآ و تیفورعم و ترهش زا رگید یکی و لوپ

 ار «تذللصا» زین دیورف هکیئاج ات .تسا تذل رطاخب طقف دوریم هک زبچره لابندب
 .تسا هدادرارق دوخ یناور تابرظن مهم لوصازا یکی

 دراذگیمن یقرف تیعقاوریغو تیعقاو نیب ؛ درادن یروعشو لقع چیه هداهن»

 با و رد یسنج لمع دهدیم ماجنا یسنج لمع هک دنیبیم باوخ یغلاب ناوج یتقو

 «تساندربتذل رکقب طقف«درادناب دراد تیعقا و هک دمهنیمن «داهن»یل و«درادنتیعقا و

 .یلایخ هچ یتقیفح هچ
 طقف «دروآیمن تسدب هبرجت « دی ایمن لقعرس «دوشیمف تیبرت هاگچیه «داهن»

 اهیورشیپولج یدودحات ءدنشاب هدوعا رف» و هدوحخ» زا ترابع هک «موس و مود تارفن

 دننکیمراهمو دنن زیم هنهدنآبهک یشح و« بسادننام «دن ریگیم ار «داهن» یاهیور هدابز و



۴۹ 

 حالطصا رد هک دنروآیم رد لرتنک و تراظن تحت یاهزادنا ات ار « داهن » یاهراک

 «دسرن دوخ تذل هب هداهن» رگا اب «دنوشیم هتف وک رس لاپما هک دوشیم هتفگ یسانشناور

 ۱ .دی ایم دوج وب هدفع و دربیم جنر

 ءیعامتجا ریغ ؛رکفت و لقعت نودب ,رارقیب هدنهاوخ « داهن »: دیوگیم دی ورف

 .تسصا تذل راتساوج و ها وجو وعن

 روطنامهو ؛دورب تذل یوسب و دنک رارف جنر زا هک تسنیا شراک طقف « داهن و

 یصخش یتقو الثم ‹ دوش هدید لکش نارازه هب تسا نکمم تذل «میتفگ مه البق هک

 اپ تشپ « دنکشیم ار یاهشیش دنزیم ار یرد کنز دسوبیم ار یسک یناهگ اف رولعب

 .دنکيم لمع «داهن » نامرف تحن «دیوگیم كلتم «دنزیم
 هک دباهتخاذش یبوخب تمسق نیا و« ودیبیل » شخب هعلاطم اب منکیم روصت

 مودرفن مینییب الاح دنکیم یزاب ناسنا نوردرد یشفن هچ و «تسیچ و تسیک «داهن»

 .تسا هراکهج و تسیک ام تیصخش هدنزاس

 «دوخ» ثلثم مود علص اب مودرفن نتخانش

 یشئوجتسج رد اسهلاس هچ را یدرکن زگره بلط ار وا هدوع» ز

 یئوسگن رخآیتهدرک مگ ار هک .  یسرپنیم « دوخ » زا ینیبیم ارک
 ج راخ یایند اب « د وخ »  تسا «یهاگ آدوخ» نامه «تسا لفع نامه« دوج د

 4 دنا وتم هکیئاجات هدوخ» دهدیم صیخشت تیعقا وریغ زا ار تسعقا و «دراد راک ورس

 هداهن»هدریگیع ارهداهن» تسرردانیاههتسا وح ولج «دنک باجبا تبعق رمودسرب شزوز

 تللدها وخیم «داهن»«دراد هجوتتیعقا و لصاب «دوخوهکیلاحرد دراد هج وت تذل لصاب

 هچأت و ردقچ ؟ ریخاپ درب تذل ناوتیمیلعف طبا رشردابآ هک دنکیم رکف«دوخ»یلو ؛دربب

 «ندناوخ سردب «دنکیمع ورش(دوخ» نیا ربانب ؛د وب شوخ نا وتيم یطیا رشهچ قبط ود ودح
 لح هلئسم هدوخ» ؛نداد صیخشت حیحصات را ار حیحص هار « ندرک رکف 4: ندرک راک

 .دنکیملالدتساورکف :دشکیم هشقن هدنیآ یا رب ؛دیامنیمح رط اریگدنز همانرب ؛دنکیم

 و هابتشاب راداو ار «دوش» یریگلفاغ رثا رد هک ت سا «داهن» بظا وم هدوخ»

 .دنکن رسد رد

 جیرفت و شدرگ یپ زیهرب قشع و راهب لصفرد رصع زورما « دیوگیم «داهن»
 سردو نیشنب ,تسا كيدزندادرحخ تاناحتما «دیوگیم هروش» یلو :ورب امنیسهب ور!
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 دنکیم یعس و تسازاب «دوح» یاهمشچیلو «دنکیملمع هناروک روک «داهن» .ناوخب

 «دوخ» دنکیم لمع هداهن» رطاخب اراهراک همه هدوخ» یل و «دنک لمعزاب یاهمشج اب

 مهرگا هکنیا یارب تسا «داهن» مدختسم و رک ون «دوخ» تسا «داهن» یارجا رومأم

 ارجا ار « داهن »و روتسد تسا رویجم ًاتقوم « دوریمن تذل و یشوخ لابتد نوتک ا

 دنا وخیم سرد نیا ربآنب درادن لغش «درادن ماقم «درادن لوپ هک تسنیا یارب ؛دنکن
 شوگ و دربب تذل رتهب و رتشیب هک درو ايم تسدب لوپ دوشیم مادختسا ؛دریگیم كردم

 رتشیب روربرور «دوح» یلو دوشیمد هتخپو دنکیمن دشر هداهن» دهدب «داهن» روتسدب

 یگ دنز طیحم رد هرعخالاب و درو ایم تسدب یگ دنز رد یرتشیب هبرچت « دنکیم دشر

 رتیوف اهنآ هدارا هچره و دنشاب رتلقاع هچره صاخشا «دوشیم رتهدیدپآ و رتهتخپ
 هنالقاع یاهراک و دنشوپب مشچ ينآ و یلعف تاذل زا دنناوتب رتشیپ ردقچره و دشاب

 «غ ولبنس نامهزا هکیناناوج یلو .تسا رتیوق اهنآ هدوخ» تفگ ناوتیم دنهد ماجنا

 :دننکیم رارف ندرک راک زا «دننکیم رارف هسردمزا دنوریم قشعو شيعو حیرفت لابند

 رتشیب تاثاویح هب هجیتن رد «تسا اهنآ «دوخ» زا رتیوق اهنآ « داهن » « تفگ نا وتيم
 .دراد دوج و نورد رد هک تسا ناسا یناوبح زیارغ نامه« داهن »واریز دن راد تهابش

 ؛دناهدوب یوق رایسب «دوخا رف» و دوخ یاراد «نادنمشناد و هفسالف نا ریمغیپ

 اهنآ یگ راجیب لماع هکیتروص رد 4 ناگ راجیب و اهتخبدب « نارذگشوحخ قاشع يلو

 .دناهد وب « داهن »عیطمو حبات «دشابنیعامتجالما وعو ع امتجا

 جنرطش «دینکیم لح هلئسم «دیناوخیم باتک «دیهدیم ماجنا دیفم راک امشیتقو
 رد یلو دیشابیم « دوخ » تاروتسد ماجنا لوغشم دینکیم لح لودج , دینکیم یزاب
 تاروتسد نداد ماجنا لاح رد :, دیتسه ندروعیم و ندرک قشع لوخشم هکیاهظحل

 .دیتسه «داهن»

 ناسنا «دوخ» و کس زا نومیم «هدوخ» و تسا رتیوق بسا زا گس «دوع»

 (د وعنر یا راد یح رب ,تسا دایز توافتمه اهناسنا هدوع» نيبو «تسا رتی وق نومیم زا

 دنتسش یفیعضرایسب «دودن» یارادیضعبو «یوق رایسب

 ریز «تسا ردان شدوجو قلطمو لماک لکشب « دوخ» هک درک شومارف دیاب
 « ودیبیل » نامه اب « داهن » هتفاب لکش رییغت تالاح ًا رثکا « دوح » لامعا و تا رکفت

 شتاذل هب یرتهب و هنالقاع یاههار زا ار « داهن » هک , تسا یربهر « دوخ » دشابیم
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 ناسانشنا ور هدیقعب)هک میهدیم ماجنا لماک یهاگآ لاح رد هک ارهچن آح الطصابدناس رم

 ماجنا ار «دوخ» تاروتسد هک تستیا شاینعم ( تسا هاگ آان مه هناماگ ۲ لامعا نیا

 ۰ میش ایم

 الاح ميتخانش ار «دوحخ» ینعی تیصخش هدنزاس مود رفن یدودح ات اجنیا ات

 « دوخارف » نامه موس رفن نیا و میوریم ثلثم نیا موس علض اس موس رفن غارسب

 ۰تا

 «دوخآ رف» ثلثم موس عاضاب موس رفن نتخانش

 و یبهذم دسعاوق و تاروتسد تیبرت و میلعت تاریثأت زا ترابع « دوعخارف »
 یقت«داهن» الثم تسا درف یوررب هفسالف و نادنمشناد و ءامکح زردنا و دنپ ,یقالعخا

 ناملسم يقتنوچ یلو «نک رارفو باقب ار نزریپ نیا فیک دیوگیم «دوع» هب درگلو
 و تسا هراچیب نزریپ نیا « دبوگیم دشاب « دوحنارق » نامه هک بهذم ریثأت , تسا

 زا درگلو یفت اذل ‹ تسایدرمناوج زا رود و تک رزب هانگ ریقف نزریپ فیک ندیپاق

 بهذم نامه هک درکل و یقن «دوخا رف» اجنیا رد دنکیم یرادد وخ نزریپ تیک ندیپاق

 .دش مرج باکترا زا عنام دشاب تابقالحا و

 «د وحر دنکیم دشر یتقو مک مک « تسا قلطم «داهن» طقف دل وت ودب رد لفط

 تیبرت هب ع ورش ردام و ردپ یتقو «دریگیم لکش و دوشیم تسرد كدوک «دوخارف» و ٠
 -زومآ دعب .دننکیم تسرد ارلفط «دوحنارف» هک تسنیاشآینعم دنذکیم یهن و رما و

 لفط هک یزردنا و دنپ دننکیم تیوقت ار لفط «دوعارف» هسردم رد ناریبد و ناراگ

 هریگیما رف لفط هک ار ینیدو یبهذم تاروتسد , دنکیمذخا بتک زا رثن و مظن لکشب

 یاه «دوخارف»یرتسگ داد « نوناق « نابساپ . دیامنیم رتدنمورین ار ناوج «دوعارف »
 .دندرگیم دارفا یازمرج لاما و ءاضرا عنام هک دنتسه یرگید

 میئوگیم یتقو «تسا فرشاب و نادجو اب یلیخ صخش نالف ميئوگیم یتقو

 شاینعم یواکنا ور ملع رظنزا تسین فرحتم و دزد و تسا تسرد و تسار ینالف

 .دراد یدنمورین «دوخارف» هک تسنپا

 قیوشت دهدیم ماجنا یبوخ راک و دوشیم هیبنت دنکیم یتشز راک كدوک یتقو

 یطرش باتزابنوناق كمکب هدوشیم تیوقت لفط «دوحنارف» «دریگیم شاداپ و ددرگیم
 .دومن تبوقت یصاحخ یاهروظنمب و یتیعم تاهح رد ناوتیم ار هادوک «دوحارف
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 تروصتبا رد ,دغبیرفیم ار«دوخارف و و دن وشیهتس دمه «:وخ»و «داهن» یهاگ

 اهلاس یرسپ , الثه « دننکیم هبلغ وارب « دوخ » و «داهن» دشاب فیعض «دوخارف» رگا

 رارق یصاخ لاوحا و ع اضوا و طیحم رد تسا نکمم «هدوب راک زیهرب و نمادک اب

 دوخ» و دهدب ادن و دوش رهاظ «تسا یث وج تذلیپرد هظحل ره هک «داهن» و دریگ
 یاهدوبراک زیهرپو بوحاهلاس هک وت «دنک لالدتسا روطنیا و هدرک لوبقا ر«داهنوروتسد
 «دوحا رف»یعضو نینچ رد «یشابشوخ مه یزوردنچ ابتعاسدنچ هک درا دن یبیعالاح

 . دنکیم ع ورش ار ینارذگشوع و یتسدب صخحش و هدش «د وح »ر« داهن» میل: فیعض

 «دوخارف» دشریس یمک ًانقوم «داهن»و دش هیلخت یمک یبصعیژرنا یتقو یلو

 یگ راک دب زا تسدرگبد ,نک هب و تسا یفاک شیع و قشع دی وگیمو هدش رهاظ هراپود

 زا سپ صخش هک لکشنیدب دنکیم ناربج یرکید روط «دوخارف» مه یهاگ .رادرب

 «دیامنح ورجم ! ردوخ «دنک مگ یتمیقنا رگ زیچ «دنک فداصتتسا نکس«هانگب اکترا

 هدوسآ شنادجو سیلپ هب ندش میلسناب ات دوش یدوهشم مرج بکترم هاگ آدوعخان اپ
 يتقو حالطصاب «تسا یداراریغ و هاگ آدوحان اهنيا همه هتبلا « دبای نیکستو دوش

 ع ورش اهب رایبدم اههام و اهزور تسا نکمم ؛ دوشیم یاهریبک هانگ بکترم صخش

  دیامن یراتفردب نا رگید اب « دساین یقنور شراک زد « دنک ررض تالماعم رد هدوش
 اب اهسابآ یحرب «دشاب هجوتم هکنبا نودي و هاگ آ دوعان الثم دویکب شتآ شاهناخ

 یزوسشنآ و دهدیمرا رق یزپلا روع غ ارچای یراخب رواجمرد | رینتخوس یاهزیچ
 .دتفايم هآ رب

 شاهجب یاسهاپ یور روامس شوجبآ «دوب هدرک تنایخ شرهوشب هک یردام

 رد دوب هدش تلفغ راجد هدا را و مهف نودب و هاک | د وحان زدام رب ز «تخوس و خیز

 ۱ ,دیامذیف ناربج ار هانگ ساسحا هاگ آد وحنان رد ردام «دوخا رف» اجتیا

 «اربز» دز قلعم دنچ ج رک نابوتا رد شنیشاه یرتخد اب هقشاعمزا سپ یناوج

 هاگآ دوخان شهدوحا رف» دوب هدش هانگ بکت رم هداهن» ریثأت تحت هک ناوج « دوخ »

 ۰ دوش فرحنم بچ تمسب و دنک دايز ار نیشام تعرس ناوج هک دوب هدش پجوم

 هیبنت و دسنکیم یدب راک لفط یتقو « تسا نیمه مئارج باسکترا للع زا یکی
 و دوش هيبت درک یدب راک تق وره هک هدرک تداع اهلاص ح الطصاب یلفط نینچ دوشیم

 ینارذگشوخ رثا رد تقوره دنک هببنت اروا هک تسین یسک نوچ دوشیم تگ رزب یتقو
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 ,شنادجو ات دوش هیبنت هکنیا یارب «دیامنیم هانگ ساسحا یرگید دولآ هانگ لمعره اب

 و برض تسا نکمم دوهشم مرج نیا ‹ دوشیم یدوهشم مرج بکترم ,دشاب هدوسآ
 سومان كته ايو تناما رد تنایخ و یرادربهالک ع ونره اي تقرس و یدزد ای حرج
 .دشاب نآ رباظن و

 سپ «دشیم هیبنت تشا دیمرب لوپ شردپ بیج زا تقوره تیلوفطرد رهچونم
 شتفرسیل و تشادرب یغلبمهرادا قودنصزاو دش مادختسا یاهرادارد شردپتوفزا

 "الوا یدراوم نینچ رد هتبلا ؛دیدرگحرج و برض بکترم دعب یتدم اما دشن تشک
 داريا یارب رهاظرد دیاش :دیامنیم مرج باکتراهب راداو اروا یسک هچ دنادیمن صخش

 بچپچنمب سک نالفنوچ هک دیوگب هدوخ» اب هتشادن مهیلیلد دوخ حرجو برض
 دنتسه یناور نارامیب وزج یصاضشا نینچ اینا متسکش ار شرس نم ؛ درک هاگن

 .تسین لداعتم اهنآ یناور تیسخش ینعی

 بلط رهم نام رهق
 ناگدن ود مامتدروک ر تسناونیم دیودیم اهنتیتقو ینادیمود نانامرهق زا یکی

 شالت هچره «دنامیم رتپقع همه زا دادیم هقباسم یهورگ لکشب یتفو یلو دنکشي ار
 تسنادیمن مهشدوخ ارنآتلع دریگب تقبس هیقب زا تسنا وتیمق « درکیم ششوک و
 نامرهق كي نیا هک « دیدرگمولعم  دش مزیت ونپیه واکناور رتک د بطم رد یتقو یلو
 دیابن هک دناهدرک نیقلت واب شردامو ردپ ًامتاد تیلوفطزا ینعم نیدب «تسا بلطرهم
 درومنیارد ود نامرهق «دوعارف» هجیتن رد دجنرب وت زا یسک هک ینک یراک یگ دتز رد
 هدوخ» زا ار یسک هکنیا یارب مهتدی ود ماگنه هک درب هدش تب وقت ردقنآ صوصخب

 ماگنه رد اهنتهن بلطرهم نارامیب لیبق نیا « تفرگیمف تقبس سکچیه زا دسناجنرت
 هاگ آدوعنان یگدنز لحارم زا یاهلحرمره رد هکلب دهن ریگیمن تثبس یسک زا ندیود

 «دوحارف» هزادنازا شیب تبوقت گرزب یاهنایززا یکینیا و «دننک یقرت دنتسینرداف
 .دشابیم

 دنتسه دوخلقطبقا رم دهرددص لحا رممامت رد «تیلوفطرد رداموردپ یتق و

 اهنآ یزاب عنام «دننکیم يهنو رما « دنهدیم روتسد كدوسکب هبترم نارازه زورره د

 نیا شاهجیتن «دن وشیم ناک د وک یئامندوخ و تبحصو تیفاعف ع ونره عام هدنوشیم
 یآهدارا و رایتعا چیه هک دنتسه ینیشام هیبش طقف یگ رزب رد ناکدوک نیا هک .دوشیم
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 «داهن» ینعب ؛دنراد فیعضرایسب «دوح» و «داهن» صاخشازا هتسد نیا دنرادن د وح زا

 .تسا .هدرک دننامه «دوحا رف» تاروتسداب قباطم ار شیبلط تذل لکش مه

 راکتبا هوقچیه دنتسه یبهذمو یقالخا تاروتسد عباتهزادنا زا شیب هکیناسک

 .دن زادن یعارتعنا و

 راختفا ف وهج هدکشناد هرودرد هک یعناص زیورپب رتک د یاقآ مرتحم دنع شاد

 لاسلوا هرامش یسایس مولع و قوقح هدکشناد هلجمرد ماهتشاد ار ناشیا یسالکمه

 نیمهب...»:دنسیونیم «هاگ آ دوخان نادجو و تیقالح»نا ونع تحت یاهلاقمرد ٩

 راکفا و لایما یولج نانج « دننکیم رکف « یرشق » یبهذم طاحل زا هکیناسک تهج

 ره اب و دنرامشیم هانگار یتوافتم و ون رکف هنوگره هک دن ریگیم ار دوج هدیبوکر س
 نادجو دیدش یاذع هب ار دوخ ,دیآدیدپ ناشتاساسحا و رکفرد دها وخب هک یفا رحنا

 «دن را دیمن ربماگ دوخ ناورتباث یاهشزرا ومیهافم بوچ راهجردزجو دن زاسیمموکحم

 .تسا یوقرایسب «ناشدوحنا رف» هدع نیا ینعب

 یللع زا یکی» نسب ونیم دوج تصخشو نوناق» تاتک رد یعئناص رتک د یاقآ

 مدرمرکف ندرک یکتم و تیبرتو میلعتشور نیمه میاهتشادن یرکتبمو ع رتخم ام هک
 ونیرکف اب هکام خیرات ناگرزب الومعم هک دح نآ ات «تسا ناگتشذگدیاقع و راکفاب

 هسردمب هک دناهدوب یئاهنآ دناهدروآ دوجوب ام روشک عضو رد یشزرا اب تارییغت

 اب هک سرادم سورد ع وضوم یمیدق راکفا و یلک یریگهجیتن اب ناشرکف «دناهتفرن
 .تسا هدشن دیقم دهدیمن قفو یلعف تاجایتحا و طبارش

 اب دندوب داوسیب اب ناربا کرزب نارادرسزا یرایسب و ثیلبوقعب و هاشردان

 دعا وق هک تسا یلکشب اهناتسریبدو اهناتسبد یسرد بلاطم یتفو «دنتشاد یمک داوس

 شاهجیتن ,دزی ریم لفط نطاب روعشرد هفرطکی طقف اریعامتجا و یفالعنا تاروتسدو

 ام نیلصحم اریز « میشاب هتشادن یگ رزب نادرم ایو ع رتخم هاگچیه ام هک دوشیم نیا
 ام بتک زا كي جیهرد «دننک لوبق ار یقالخا دعاوف هناروک روک هک دن ریگیم دای طقف

 هف رطکی دیاقعمامت .دوشیمن نایب قفاومو فلاخم تابران «درادندوجو داقتناو ثحب

 .دشابیم «دوحارف» دحزا شیب تبوقت كگرزب یاهنابز زا یکی نیا تسا

 هشیر ام ناج و لدرد ادع هب ءاکتا یتقو هک دندقتعم اهتسیلاناکیسپ زا یضعب

 هک یقاغتاره و « دش ام نطاب روعش وزج ادخب ءاکتا يتفو یملع ترابعب اب دیناود
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 رکفتو لیخت تردق هک دوشیم نیا شاهجیتن «میهدیم تبسن ادخب ارنآدتفایم امیارب
 یارب مینکادیپ ار یگدنز حیحص لح هار میتسین رداق رگید و دوریم نیب زا یلکب ام
 للع و دوخ یاهیتخبدمب هراب رد و « مينکيمن حرط یاهمانرب و هشفن دوج هدنیآ

 هاگآدوخان روطب اریز ؛میبایب ارنآ لحهار و مینک رکف میناوتیمن دوخ یاهیناماسبان
 یمس ناشدوخ شریذپ قبط صاخشا لیبق نیا یارب ادخ سپ «میتسه ادح هب یکتم
 .تسا كلهم

 هجیتن روطنیا ادخ یوریپ زا هعلاطم مک و داوس مک و رکف هت وک ص اخشا هتبلا
 ء دزاسیم ار ناشنا هاگ ] دوحخان تیصخش روطتبا ادح موهقم رگید ترابعب « دنریگیم

 مینک ر کف ات هداد لقع ادخ هک دننادیم دنمشناد و هیقف نادرمو ءادخ نادرم هکیلاحرد

 دوش ياهگنج مامترد (ص)دمحم ترضح هک مینادیم همه یتسو مينيبب ات هداد مشچ

 زیت اردوخ ریشمش گنج زا لبقبش (ع)یلع ترضح دیشکیم هشقن و درکیم رکف البق
 .درکیم

 .منک لقن ناتیارب ار راگهانک شیشک ناتساد دیئامرفب هزاجا الاس

 اهنت هک ارینز حبصز و رکی یئاکیرمآ یاهشیشک زا یکی - داگهانگ شیشک
 روامس ناشوجبآ زورنامه رصع یلو « دنکبم زواجت یوب دوب هدرک هعجاررم واب

 نیا ًاعطق « دزوسیم شیاهاپ مامت و « دزیریم شیاهاپ یورب یاچ نتخیر ماگنه

 .دوبهدنادرگ رب شیاهاپیور ار روامس هاگ آ دوخان یاچ نتخیر ماگنه شیشک

 دش روطچ منادیمن نم هدوب هتفگ دعب مه دیاش ؛دوب هدشن هجوتم شدوخ یلو
 هانگ تافاکم هک دوب هدرکلالدتسا دعبو تخیر نم یاهاپیور روامس شوجبآ هک
 شوج بآ ادخ اذل ۽« مدش هانگ و قسف بکترم حبص نم دوچ , تسا ایئد نیمه رد

 .مینکیم یسرربروطنبا یواکناور رظنزا تخیر نمیاهاپ یور ار روامس

 . .دنیبيم قاطا كب رد اهنت نزاب ار دوخ شیشک :دعاسم طیحم |
 .د وشیم یسنج تذل بلاط «داهن» نامه اب هراما سفن :«داهن» هس وسو ۳

 و ناوخ زامن اهلاس هک وت دیوگیم هدوخ» نامه اب یهاک ا دوخ :«دوخ» ۳

 «دوخارف» یلو « ینک ف یک و قشع مه هبترمکی یرادقح الاح . یاهدوب نمادک اپ
 یلد شیشک هجیتنرد « دس ریمن اد و و هداهن» هب شر وز اما :؛تسا هان و : دب وچیم

 .دنکیم هانگ ساسحا یبصع یژرنا هیلخت زا سپ یلو«دروآیم رد ازع زا
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 سس سس

 هانگ نیکستیا رب دبوگیم «دوخا رف»یاچ نتخیر ماگنهرصع :«دوخا رف» ۴

 شیشک روامس شوج بآ هجیتنرد .نادرگ رب تیاهاپ یور ار روامس شوج بآ
 .دنکیم بابک ار

 ؟میتسن روبجم ام اب ۲

 ناگدنناوخ زا یضعب «؛تسا نکمم «یهاگآدوخان» ثحیم هعلاطم اب ادتبا رد

 ام لامعا و اهراک همه  باسح نیا اب هک .دیایب ناشتهدب روطنیا و دننک روصت مرتحم
 دیاب یلو «راتخمهن میتسه روبجم ام سپ «تسا ام لفعو هدارا زا ج راخ و یداراریع

 یاههارب ارام ینامز ات «یماک آدوخان» تایوتحم و اه«هریخذ» هک میوگب با وچ رد
 « میرادن یهاگ 1 اهنآ راک و زاس هپ ام هک دنناشکیم ناشدومن فرحم ریغ اب فرحنم

 ناشیاهراک وزاسو اهگنریف «اههقح هجوتم ,میدش ناشدوجو هجوتم هکنیاضحمب یلو
 تمایشیب تایوتح نیا زا یعرب اریز ؛ دنوشیم دوبان تلوهسب و ًاروف « میدش

 دن وشیم دوبان و بوذ باتفآ كچ وک هعشا شباتاب هک دنتسین ناتسهز رحآ یاهفرب هب

 .دنکیمدوبان اراهنآ ودباتیم محازمیاهف رب نیا رب هک تسا باتفآآ هعشا هیبشام تفدو هجوت
 ار شتلع یتقو و دسرتیم یکیراتزا هک دنکیم ساسحا یگ دزب درم یتقو الثم

 زاسكي ,دوخبدوحخ .دناهدیناسرت اریو یکیراترد تیل وفط نامز رد هک دنکیم فشک
 یکیرات زا هکتیا ضحمب یی دد ایم دوجوب یو «سرت» رباربرد یلباقتم یعافدراک و

 هبترم دنچ اب ؛تساهدوب تیلوفط نامز هب طوبرم سرت نیا هک دتفایم شدایب دسرتیم
 یواکنا ور هکتسئیا تبع هگرزب زار نیمه «دوریم نیبزا سرت نیا یروآ دای و رارکت
 ۱ . دنکیم هجل اعم

 و راتفرب تسن امش ایآ . دنکیم رتهاتوک رایسب ار هجلاعم هار مزیت ونپیه یلو
 هک رب ز بلاطمب دیناوتیم ناتدوخ شیامزآ یارب ؟دیراد یماگ آ ءروحخ راکفاو لامعا

 ۱ .دیئامرفب هجوت تسا هدش هصالخو سابتقا تیریدم باتک زا

 یولکناور ع ونکی هدینکیمرکف اهنآ یور امشو دوشیم هتشون ریزرد هک یبلاطم
 «یواک دوخ» ناوتیم ارنآ هجیتنهک دیهدیم ماجنا ناندوخیور ناتدوخهک تسا یلمع
 .تسا هدش هدناجنگ شخبهس رد هک تسا دروم ۶۰ لماشریز بلاطم دیمان

 تاسسومنا ریدم هکتسنیا روظنم - دوخرب ندز مخز باب رد -لوا شخپ
 هک « دنراد یراتفر و شور و رکفت زرط هتسنادان و هاگ آدوخان یهاگ دارفا ریاس و
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 دوجوب صخش دوخ اب سیئر و ریدم دوخ یارب هک تسا ینایز و ررض ؛ شاهجیتت

 .دشابیم درومتسیب لماش ازمعنز لماوع نیا و .دبآیم
 یلامعا و راتفر لماش شخب نیا -ناداکمه رب مخز باب دد مود شخب

 دهاوخ تحاران اردوخ ناراکمه دنزبرس یعامتجا صخشرهاب ریدمزا رگاهک تسا

 .تسا راک طیحمرد یشارت نمشد شاهجیتن هک درک

 تداع,رکفت زرط هجیتن هک دوخ نامزاس رب ندز مخز باب رد موس شخب

 .دوشیم نامزاس نایز و ررض بجوم دارفا ای ریدم شور و راتفر و

 تیقف وم مد بجوم هک اسور و ناربدم صاحخ رکفتزرط و رادرک و راتفر همه

 عیافواب دروعترب رثارد هک تسا یطلغ راتفر زرط و یرکف تاداع تلعب دوشیم اهنآ

 ؛ یک د وک نامز زا تیبرت زرط للعب ای و هدسمآ رد یطرش باتزاب لکشب ثداوح و
 دوخ یئاهباتزاب لکشبو هدش زک رمتم یهاگ آ دوخانرد هک دشابیم ناتس ریبدو ناتسبد

 .دوشیم لمع هاکآ دوان و دوخب

 و فازلراچ هتشون تیریدم یاهیرامیب باتک زا هدش هصالحخ هک شخبهس نیا

 درادن نا ریدم هب صاصتحتا طقف دشابیم ماهرپ سوریس یامقآ مرتحم دنمشناد همجرت

 دیفم تاروتسد نیا نتسنادب دنراد راک ورس مدرم اسب ع امتجا رد هک مدرم رثکا هکلب

 روصتاب دینادب صق و بیع نودب ارد وحن امش نونک امه تسا نکمه اریز .دندنمزابن

 یرکف و یناور هتکن 2۰ هعلاطم اب یلو «دیراد صقنو فعض دنج اب كی طقف هک دینک

 رد رتشیب دیراد جایتحا هک دش دیهاوخ هجوتم دیئامزفیم هعلاطم ریز شخب هس رد هک

 یودرب رتشیب هک ؛ درک دیهاوخ تداع دعبب الاحزا هوالعبو .دیشاب دوخ حالصا رکف

 ددرگا هتبلا درک دیهاوخ «یواک دوخ» هب تداع ینعپ «دیشیدنایب دوح راتفرو لامعا
 .دوب دها وخ رت شخب هجیتن دشاب ادصورسیب و اهنت یفاطا

 (۱)د وخ رب ندز مخز باب رد - لواشعب

 (۲)یطقنالم سیئر 1

 تسدب بوچ سیر ۲
 هراک همهسیئز ۳

 نام تسایر سیر ۴

 .ماهرپ سورپس همحرت ؛ فازلداج هتشون ؛ تیریدم یاهیدامی -۱

 .نشابیه «تقلد هبلک حیحص -۲
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 زا وتکت سیئر -۵
 لدود سیئر ۶

 لفاغ سیئر-۷
 لهاجسیئر به

 نيب كيدزن سيئر ٩-

 «لوصالایلع» سیئر - ۰
 یتاررفم سیئر ١-

 لایخش وخ سیر -۲

 یتعاس سیر -۴
 «ولهپ ود سيئر -۴

 یوزنم سیئر -۵

 یتافیرشت سیئر -۶
 «هتسبرد»و سیئر ۷

 برجتسم سیر -۸

 هف رطکب سیئر -۹

 . زابتیئیح سیئر ۰

 تاغل و تاملک و دینکیم یزاپهمان ظافلااب هزادنازا شیبابآ -(۱)یطقنالم -۱

 ؟دیریگیم داريا همان هتشونو ككبسزا «دینکیم شیپو سپ ار
 ؛دوریمنراکب اهلدو تسدایآ «دنتسینمرگلد ناتناتسدریز ايآ تسب بوچ ۲

 دوطنیارگا ؟دننکیمنراک یصخش تیغرو لیماب ناتناتسدریز و دنامیم بقع اهراک ایآ
 ۱ .كیتسه تسدب بوج سیٹ ر امش هک دینادب دیاب تسا

 ؟دیهدر ماجنا ناتدوح ًاصخش ار اه راک همه هک دی راد لیم ابآ .هژاتمه ےک

 ؟دیتسه ناتسدریز شن رک و قلمت و تامارتحا هب دنمزاین ابآ بام تساب رز -۴

 هک دینکیم رکف و دینادیم صصختم هتشرکب رد ار دوج ابآ با وند به

 ؟دیرادن یزابن نارگید یرکفمه هب

 ؟دشکیم لوطو دنکیم ادیپ شک امش تامیمصت ایآ لد ود ۶

 ؟دیوشیم ریگفاغ هبقرتمریغ ثداوح و عیاقو لبافمرد ایآ -لفاغ سیگد ۷
 .دشابیم «تفلد هملک حیحص ١
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 امشاپآ ؛تسه یئاهصقنو بیع یاراد شیبو مک سک ره ۔لھاج سیئد ۸

 ؟دیتسه عالطایب دوحخ یاهیئاسران و اهصقن زا

 ؟دباییمشهاک راک نا زیمای و دباوخیم اهراک امش تبیغردایآ .نیب كابدزن ۸

 یریگ میمصت و یربهر و لکشم كب اب یتقو رگا «لوصالایلع» -) ۰

 -یلع » سیئر دیوریم هدومزآ و تسرد یاههطباض و لوصا عارسب دی وشیم هجا وم

 .دیتسه «لوصألا

 یبتک و حیرص رظن دنناوتیم تردسف هب امش ناراکمه رگا -یناررقم -۱۱ ۰

 .دیتسه یتاررقم سیئر یلاعبانج دننادب ارامش

 نینچشاک هک دینکیم وژرآ اهراک ندش بارح ماگنه رگا _لایخشوخ ۲
 .دیتسه لایخشوح درف اي سیئر یلاعبانج تشگیمرب قرو شاک و دوب هدشن

 رب ار ناتدوخ یاهتیلاعف و راکفا هک دیراد تداع ایآ ..یتعاس سیئد -۳

 ؟دینک كيکفت مهزا زور تاعاس پسح

 ری زهب نشور و حیرصروطب اردوخ تاروتسدو تایرظن را -ولهب دد - ۴

 .دیتسهیت ولهپود سيئر یلاعبانج «دیث وگیمن دوخ ناتسد
 و امش نایم هئاتسود طبا ور یرارف رب هک دینکیم ساسا را گو زنم ۵

 .دیتسه یوزنم سيئر «دراد تافانم تیریدم تایضتقم اب نادنمراک
 ناتراک قاطا زابیاهرد مغریلع امش ناتسدربز رگا ..ینافب رشت سیلد-۶

 .دیتسه یتاغبرشت سیئر «دندرک لئان بانج نآ ترابز هب یناسآ هب دنناوتیمن

 نادنمراک « دینک هدارا ناتدوخ هک یعقاوم رد طفف را تسب هد سیئ د ۷

 .دیتسه «هتسب رد» سیئر یلاعبانج ءدننکیم ادیپ ار امش رادید تداعس

 یفن ار رتناوج نادنمراک تایرظن و اهداهنشيپ ابلاغ رگا .برجتسم -۸

 .دیتسهبرجتسمسیث ریلاعبانج «تساهیامرسنیرتگ رزب هب رجت» هک دی وگیم و دینکیم
 عافد دوخ نادنمراک زا قوفام لباقم رد زگ ره رها دف رطکب, سید -۹

 .دیتسه هفرطکی سیئر یلاعبانج دینکیمن

 ات دیهدیمرا رق هچیزاب و هبعلم اریرادا نوئشو تیثبح ایآ زاب تیثشیح ۰
 دیس رب دوح یصتش یاهیسه هب

 ناداکمه رب ندز مخز باب رد مود شخب
 یجراصحتا سیئر -۱
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 راکیلط سیئر -۲

 تیصاعفیب و وبیب سیئر -۳
 ردلق سیر -۴

 راتفردب سین ر -۵

 كاشوخ نیان سیر ۶

 يهنامرحم» سيت ر ۷

 ینیشام سیر -۸
 «یلمعلاروتسد»و سیئر -9

 یتشاددای سیئر -۰

 نعرفتم سيد -1

 وگروز سيئر -۲

 انگ رزب سیر ۳

 لیخب سیر -۴

 نهد دب سیر -۵

 تسمه رس سی ر ۶

 «هلاتبیه» سیئر ۷

 شک هبرگ سیئر -۸
 كيناکم سيئر -۹

 رگیزاب سیر ۰

 امش هرادا هدش ماجنا یاهراک هب هکار یتازایتما همه رگا -یچراصحفا |

 .دیتسه یجراصحنا سیئر یلاعبانج «دیهدیم صاصتحا ناتدوخ هب دریگیم قلعت

 ندادماجنا تلعب ًافرص ناتسدریز هک دینکیم روصت رگا -ناکبلط_سیئرد ۲

 دیتسه راکبلط سیئر یلاعبانج « دنرادن قبوشن قاحتسا هلوحم فیاظو

 یصوصحت تالکشم لح یارب هک دیتسین رضاح رگا .تیصاخو وب یب ۴

 .دیتسه تیصاحیب و وبیب سیئر یلاعبانج «دیرادرب مدق كب نادنمراک

 هک تسا نآ روما تفرش تلع اهنت هک ینکیم روصت رگا -ردلق سیئد ۴

 .دیتسه رذلق سیئر یلاعبانج «تسا هدننک بوعرم و زیمآ دیدهت امش تب تبریدام شور
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 یل اعیانج تسایفنمامش تاخیبوت و تادافتنا هجیتن رکا اتف رجک سیئ د ۵ راس

 سیر یلاعبانج «دینادیم یرورضریغ اراههنیزه رتشیبرگا .کاشخ نخاف ون
 ۰ اسم  د + نان

 ار ناتنادنمراک راک یبایزرا یاهشور و طباوض رگا _«هنامرحم» سید ۷
 .دیتسه «هنامرحم» سیئر یلاعبانج دیرادیم هکن یفخم

 یسک هچ هک دیهدیمنتیمها دوریمشیپ راک هکیمادام رگا -ینیشام سیئر ۸
 .دیتسه ینیشام سیئر یلاعبانج «دنشکیم ار نآ تمحز یناسک هچ اپ

 هچآنیع هک ديث وگیم مه دوخ ناتسدریز هب رگا -«یلمعلادوتسد» سید -۸
 سیئر یلاعبانج «دنهد ماجنا رظن دروم راک وم هب وم و ًانیع هنوگچ هکنیامه و دننکی
 .دیتسه «یلمعلا روتسد»

 زا و دیسبون یم اردوخ تابرظن و اهروتسد همهرگا -یتشاددای سیئ د - ۰
 یتشاددایسیئر یلاعبانجدیرادهارک | یروضحتففاوم مدعزاربا و یهامشیاهروتسد

 ار امش نادنمراک یاههمان همه باوج امش یشنم ایآ -نعرفتم سید -0

 سیئر یلاعبانج تسا روطنیارگا ؟دنکیم ءاضما اراهنآ امش یاجهب یتحو دنکیم هیهت
 .دیتسه نع رفتم

 «دنکیمدروع رب عناماب اش هدارا و ی رهکیماگنه ایآ هو روز سيئ د ۲

 .دیتسه وگ روز سیئر یلاعبانج تروصنیارد ؟دیوشیم تحاران تخس
 دوخ یاهیناوتان و اهصقن ندیناشوپ دصق هب رگا امن گد زب سید -۳

 . دیتسه امنهگرزب سیر یلامبانج دینک یم ریفحت ار نارگید
 یفاک یگ دامآ و هبرجت زونهناتنادنمراکهکنيا هناهبهب ایآ -لیخب سیل د -۴

 ‹ تسا نینچ رگا ؟ دیوشیم نانآ تفرشیپ اب ماقم یاقترا و میفرت هار دس « دنرادن

 .دیتسه یلیخب سیئر یلاعبانج
 دینادپم رث وم اهراک دربذیپرد ار یشاحف و ددشت زگا نهد دن سیل د -۵

 ۱ .دیتسه نهددب سی ر یلاعبانج
 نیاب طقف ,دب ایم تسرد امش رظنهب دینکیم هچره رگا تتسع رس سیئد -۶

 .دیتسه تسمرس سیئر یلاعبانج ؛دیتسهسیئر هک لبلد



۳۳ 

 رد ناتدوخ هک یماگنه طقف هک دینکیم لایخ ایآ _«هلاتبیه» سید -۷

 .دیتسه«هلاتبیه» سیئر یلاعبانج تساروطنیا را ؟ دوریمشیپ اهراک .دیتسه هرادا

 ندادرارق هحلاصملا هجو هک دیتسه دقتعم ابآ -«شک هب رگ »سید -۸
 ای جارحا لیلد نودب اررفنکی ایآ ینعی ؟دوشیم ناتسدریز یراک اطع زا عنام نارگید

 سیئر یلاعبانج تسا روطتیارگا ؟دوش نارگیددزشوگ و تربعثعاب هک دینکیم هیبنت
 .دیتسه «شک هبرگ»

 نامه ندوب لوخشم اسمش رظن هب دینکیم رکفایآ _«كایناکم» سید -

 .دیتسه كيناکم سیئر یلاعبانج دینکیم رکفروطنبا رگا ؟تسا ندیسررظنهب لوغشم
 روصتو ؟دیهدیم یزاب دوخ لایح هب ارناتنادنمراک ایآ -رگی زاب سیگر ۲۰

 .دیتسهرگی زاب سیئر یلاعبانج «تسا روطنیا رگا ؟دننادیمن ار نیا اهنآ هک دینکیم

 یاههتشر همهرد «مدرم رثک ارد ارطلغ یاهراک شورو رکفتزرط نیارتشیب نم
 یعنرب نیب « هاگشناد ناداتسا زا یحرب و نیملعم یخرب نیب رد « ماهدبد فلتخم

 ‹ ناراد هزاغم « یصوصح شخب ناریدم « تارادا یاسر « شترا ناهدفامرف

 ع امتجا رد یتمسو ماقمچیه هک مهیناسک یتح «ماهدومن هدهاشمزیف اههداوناخ سی رو

 ارثکا مدرماب ناشراتفر زرطرد مهزاب ءدنتسه دازآ لغش یاراد ایو هراکیب و «دنرادن
 هشبدنا و یواک دوخ مدع تلعب هک ؛ دنتسه طلغ یاهشور و رکفت زرط نیا راچد

 و ررض هک ؛دنوشیم طاغ راتفرو لامعا بکت رم هاگ آدوخان «یئاهنترد دوخ یاهراکب

 تخبدب یگ دن زرد اردوجخ هجیتن رد هک «تسا ناشد وحن هجوتم سک ره زالبق نآ نایز

 و «دننکیمن بسک یتیقفوم ع امتجا تشیهردو مدرمنیب ارز دننکیم روصت هراچیب و
 .دن وشیم نارگید ینکشراک و یراکمه مدع ؛تسکشاب هجاوم یراک رهب مادقارد

 كرد ار نارگید راکفا ميناوتیمن ح وضو و یبوخب ارثکا ام هکنیا مهم هتک

 یراگنالهس مینک كرد مه رگا اي میهدب صیخشت ار اهنآ تالیامت و هتساوحخ «مینک

 هاگ آدوخان تاراشاو ءامیا تاک رحاب ام نایفا رطاهمه هکیلاحرد «مينکيمیهج وتیبو
 دوخ تینءوس اي تین نسحو روظنم هات وک و هدیرب تالمجو تاملک اب «یداراریغ و
 هداتفا اپشیپ «كچوک و یئزجرایسب هک تاراشاو ءامیا نیا هتیلا هک «دنرادیمزا ربا ار

 كيزا یئزجو ینورد میظعو بیوم نایرج كيزا یاهناشن «دنسریم رظنب تیمهایب و
 .تسا نارکیب سونایقا ریزرد خي میظع هوک



 روا

 .منکیم لقن امش یارب ار دادیور كي هنومن ناونعب نم
 تسا وخیم یمسبرکیم تشک همانهزاجا تفابردابهک ت سا یدرمناتسادنیا و

 .دربب نیب زا ار یصوصخب هدع
 (۱)دشکب اد یاهدع یمس بو رکیم تشک اب تسا وخیم هکب د رم ناتساد

 هجینن رد و «دوب هدرک یفرعم سانش برکیم ار دوخ غ وردب «نتروه» یاقآ
 و دروآ تسدب ار كانرطخ یاهبرکیم تشک یملع یاههاگشیامزآ زا دوب هتسناوت

 نیا زا یکیهب یزور «نتروه» یاقآ .دربب نیبزا ار یصوصخم صاخشا هلیس وئیدب

 ضوع و دنکیم تیاکش یبرکیم یاهتشک تیمس یمک زا و هتشون یذغاک تاسوم
 یور ناحتما رد» .دوب هتشون «اههچچک وخ و اهشوم یور ناحتما رد» :دسیونب هکنیا
 واکنا ور نوچ یلو « دندش بجعتم ملق شزغل نیا زا هاگنب ناکشزپ هتبلا «..اهناسنا

 « هات وک هلمج نیا هدرپ سپرد ناکشزپ رگا هکیلاح رد .دندادن نادب یتیمها هدندوبن

 و هزیگنا هجوتم و دندرکیم كرد ار « نتروه» یاقآ تیئءوس و تیانج زا یئایند

 .دندرکیم میلست تلادع هجنپهب ارشک مدآ یناجكي دندشيم ملق وهس نیا یناورتلع
 دنکیم شومارف ار دوخ یسورع سابل ورپ زور و خیرات هک یمناخ هزیشود

 یاجب همان رد هک یسی وننیشام مناخ .درادن تسود ار دوخ دزمان هک تسئبا شلیلد

 ,دسرتیم شومزا هکنسنبا شلیلد «دنکیم نیشام « كسرت » هملک «ِكشوم» هملک

 هک «تسا ا دايز رایسب هتشادرب اهنآ یور زا هدرپ یواکناور هک هلثما لببق نیازا

 .میوریم ثحب هیقب لابندب و هدرک تیافک هزادنا نیمه ات

 : دوخ نامزاسرب ندز مخز باب رد - موسشعب

 فابیفنم سیر -۱

 را وجنهجیتن سیئر =۲ "

 دنب مهرس سیئر -۳

 دصرددص سیئر ب۴

 تیولوالامثاد سیئر -۵
 لئاسملالح سیئر ۶
 لولعم سیئر -۷

 ۱ یتالف یلع رتکد ظفاح هب دیورف زاسا



۳۳ 

 زابویوی سیئد -۸

 یجهحلاصم شیئر -4
 لاملادحتم سیئر - ۰

 میمصتلارضاح سیئ د -۱

 نیبهرذ سیئر ]۲

 رورپهلفس سیئر -۳

 ینهآ سیئر -۴

 زاب نواعم سیئر س۱۵

 یشم طخ سیئر س۶

 زاسکسورع سیئر -۷

 اوه زد اپ سیئر -۸

 شک رکف سیٹ ر -۹

 یتالیکشت سیئر -۰
 .میزادرپیم الاب دروم ۲۰ زا ككيره رصتخم فیرعت هب الاح
 تسا قفاوم رظنزا ربا زا رتناسآ ناتیارب ندرک تفلاخم رگا .فاب یفنم ۹

 فاب یفنم درف اب سیٹ ر یلاعبانج « دینکیمن دوخ تفلاخم هیج وت یارب مه ششوک و

 ماجنا هوحنهب یهجوت و دیتسهدنمقالع راک هجیتنهب اهنت را را وخ هجیتن ۴
 . دیتسه راوعهجیتن سیر یلاعبانج دیرادن راک نتفرگ

 دریگیم ماجنا یاهداعلاقراخ تعرساب امش یاهراک همه ایآ بدنپ مهرس ۳

 «دنبمهرس» درفابسیئر یلاعبانج تسا روطنبارگا ؟تسین شخبتیاضر اههجیتن یلو

 . سه

 قیبطت(دص رددص» درادناتسااب اهتیلاعف عمج رس هکنیمهرگا .دصرذنص بل

 «دبرادن اهسج رس هدنهدلیکشت لمارعو تایثزجهب یراک و دوشیم تسارناتل ایخ دنک

 .دیتسه «دصرددص» سی ر یلاعبانج

 تاتسدربزب هک یراک ره «نامززا هظحل رمرد رگا تب ولوالامئاد سید ۵

 .دیتسه «تب ول والامئاد» سیئر یلاعبانج ,دراد مدقتو تیولوا دینکیم عاجرا



۴۲۵ 

 یئاناوت هرابردزگ ره تالکشملح هار نتفایرد ايآ -لئاسملالح سیئر و

 نینچرگا ؟دیهدیم هئارا لح هار دب ایم شیپ هک یلکشمرهرد و ؟دینکیمن دیدرت دو

 .دیتسه لئاسملالح درف اب سیئر یلاعبانج تسا

 ؟تسا تلع عفر بجوم لولعمعفر هک دینکیمروصت ایآ -لولعم سیئر ۷
 .دیتسه «لولعم» درف ای سیئر یلاعبانج تسا نینچ رگا

 ناتسدریز دعاسمان لمعلا سکع ًابلاغامشتامیمصت رگا ناب وب وہ سید 4۸

 .دیتسه «زاب وی وی» درف اب سیئر یلاعبانج «دزیگنایمرب ار
 دنهدیم هک یداهنشیپ ره هک دننادیم امشنادنمراک رگا -.یچهحلاصم سیئد -4

 .دیتسه «یچهحلاصم» سيئر یلاعبانج ,دوشیم مگنا رگید یاهداهنشیپ یالبال رد
 ینامزاسرهرد تس رب رسو لامعا امش رظنرد رگا ےلاملادحتم سیل 1 ۰

 ,ددرگیمن تیربدم هوحن لیدبت و رییغت بجوم ینامزاس طبارش ربیغتو تسا ناسکی

 .دیتسه «لاملاهدحتم» سبت ر یلاعبانج

 زا رتهب تسردان میمصت هک دینکیم رکف اسیآ .ميمصتلارضاح سیگد - ١١
 .دیتسه میمصتلا رضاح درف اي سیئر یلاعبانج تروصتیارد ؟تسا یمیمصتیب

 نیمأتنماض تایئزجهب یگ دیسر هک دینکیم روصت ابآ -نیبهدذ سیئد ۳
 .دیتسه «نیبهرذ» درف اب سیئر یلاعبانج دشاب روطنیا رگا ؟تسا تایلک

 قلمت و یئ وگ دماشوعن راظتنا دوخ نادنمراک زا ابآ رو رپ هلفس سید -۳

 .دیتسه رورپهلفس سیئر یلاعبانج تسا نینچ رگا ؟دیراد

 خیب وتو تما وح زابهب امشنامزاسرد تامابتشا هیلک ایآ -ینهآ سیل -۴

 .دیتسه «ینهآ» سیئد یلاعبانج تروصنبارد ؟ددرگیم رجنم

 و دان واعم ع اونا دوخ تسابر هزوج درگ ادرک ابآ -زابنواعم سیئد -۵

 .دیتسه «زابنواعم» سیئر یلاعبانج تسا روطنیا رگا ؟دیرامگیم راکب ار نارواشم

 میمعتاب نا وتيم ار تالکشم هیلک هک دیراد داقتعا ایآ -یشم طخ سیل ۰

 درف ای سیئر یلاعپانج تروصنبا رد ؟درک لصفو لح دینکیم میظنت هک ییاهیشم طخ
 ۱ .دیتسه «ی شم طخ

 تادنمراک لماک لمعتدح و و رظنتدحو رادفر طایآزاسکسو رع سیئد-۷

 .دیتسه زاسکسورع سیئر یلامیانج تروصنیارد ؟دیتسه دوخ



r۶ 

 دینادیمن دوخ لکشم ار دوخ نامزاس تالکشم رگا اوهرد اب سی -1 ۸

 ۱ .دیتسه اوهرد اپ سیئر یلاعیانج
 یناسک امش نامزاس دارفا نیرتهدنامردو نیرتاهنن رگا -شک رکفسیئد -۹

 .دیتسه شک رکف سیٹ ر یلاعبانج .دنراد یدیدج راکفا هک دنتسه

 تارییغت اب ار یرادا تالکشم هک دینکیم یعس ایآ-یفاللیکشت سید ۰

 .دیتسه یتالیکشت سیئر یلاعبانج تروصنیارد ؟دینک فرطرب یتالیکشت

 هدوبنیا «نیتسآ فازل راچ» باتک هدنسب ون فده الابهدش دای دروم تصشرد

 كين رادرک و كين راکفا طقف هک تیریدم یاهلمعلاروتسد و بتک ریاس فالحرب هک
 و بیاعم شور نیا هک .داد ماجنا دبابن ار یئاهراک هچ دیوگب « دن وشیم روآداپ ار

 و بیاعم دناوتب درف ای سیئر یتقو و «دنکیم نشور صخش دوخ یارب ار تاهابتشا
 درضیب لقاالو یل ومعمیاهشورو نساحم الومعم «دربب نیبزا اردوخ یاهبراکهابتشا

 ای اهمسیناکم فیرعت هب الأسح الاب رد هدش دای یواک دوخ دراوم زادعی . دنامیم یقاب
 .میزادرپیم یعافد یاهراک و زاس

 موس لصف هصالخ
 «دوخا رفد «دوخ» «ناهن» .دنتسه هژرابم لاح رد ام ندیرد و رين هس

 دناشکیم تذلبسک یوسب هشيمه ار صخش هک ی نورد تسا یک وری «داهن»
 .نرادن قالخا و نیناوق .عامتحا ثا ررقمب یهحوت

 .عامتحا تاداع و فرع تا رثآ زاهلصاح جیاتن زا تسلرادع «دوخا رف»

 .سا تگنحرد «داهن» اب هشیمه هک بهاذم9 تایقالخا تیب رت و ميلعت

 نامرف تحت یهاگ هک تساام رهاظ روعشو یهاگ [ زاتراع «دوخ»

 .دشابیم «دوخا رف» ریثأت تحت یهاگ و دنکیم لمع «ناهن»

 .يواک دوخ هرابرد بلطم9 لا وٹس تصش



 مراهج لصف

 یعافد یاهراک و زاس اب اهمسیناکم

 .دنهدیمناش تبحم ابو یمیمص اددوخ تبحم مک و هفطاعیب صاخشا یهاگ جب
 . دنعسه یکوسرت دارفا دننکيم تعاجشهب رهاظته صاخشا یخرب 4

 یلانتعایب و ندوبیبهذمهب رهاظت اب دوخیسنجدیدش تالیامت لب اقهدددا رفایخرب 4:
 .گننکیم عافد دوخزا یشجزوماهب

 دوخ ردام و ردپ ای و نانمشدای ناتسود نیشناج ار اهکسورع یهاگ ناتدوک +:
 .ډننک یه

 .دش هدوشگ شنابز اههزوک نتسکشاب لفط نبا 4
 ؟ نوشیم هج دسرندوخ یاهوزرآهب ناسنارگا 4+

 سیق ؛«دوشیم یناور یاهیرامیب راچد ؛دسرن دوحخ یاهوزرآ هب ناسنا رگا

 مدرم همه «تروصنیارد سپ تشاذگاهنابایب هب رس و دش نونجم ,دیسرن یلیل قشعب
 یأِهلوبلگ هک روطنامه اریز .تسین روطنیا یلو « دنوشب یناور یاهیرامیب راچد دیاب
 نامزاس «دننکیم عافد دوعخزا اهبرکیم ینعب یجراخ ناتمشد دورو لپاعمرد ندبزمرق

 نیا یتقو .دنکیم غافد یناور یاهدادیور لباقمرد هک دراد یهاگتسد مه ندب یناود
 راچد صخش « دروخب تسکش ؛ تسا عفادم شترا هک ندب نالیکشت زا تمسق
 .دوشیم یناور یاهیتحاران

 ینع:دوشیم كیرحت وا یبصع یژرنا «دنیبيم ار یئابیز رتخد یغلاب ناوج
 هتخابلد ناوج «دوشیم ابرلد و زانط رتخد نآ اب یزابقشع ای جاودزا راتسا وخ «داهن)
 «دوحارف» یلو دریگب لد ماک قوشعم زا و «دنک قشع راهظا ,دورب كيدزن دهاوخیم



FFA 

 مدرم همه « امنب نمب ءا ردوخیقیقح هرهچ» :دی وگیمادوب .س۶۷ لکش

 (۱)«درادیم ناهنپ !راهن آ یقیقح هفایقهک دن راد هرهچهب یکسام

 مدرم ولج  شکب تلاجحخ « دبوگیم ناوج هب یعامتجا تاررقم و نوناق نامه اب

 عازن نیب و ؛دوشیم یجنایم رکفتو لقع نامه ینعی «دوخ» اجنیا رد «تسین حیحص
 یناوتیمن العفرگا «دیوکیمو هدمآ ولج هکاریز دنکیمرا رقرب لداعت «دوخا رفرو «داهن»

 لاس دنچ زادعب و روایب تسدب لوپ «ناوخب سرد ورب « نک ربص یسرب رتخد قشعب
 .نک یراکتسا وخ رتخد زا

 نیا ؛ دنکیم عناق ًاتقوم ار« دوخا رف » و «داهن» ینعیناوج «دوح» بیت رتنیاب

 :میریگیم هجیتن سپ .دنبوگیم «ع افد» یواکناور حالطصا رد ار «دوخ» راک زرط

 و بارطضا راتف رگ صخش « دسرب دوخ یسنج لیم هب دناوتیمن « داهن » یتقو

 راچد صخش دنک ادیپ همادا روطنیمه یتحارا و بارطضا نیا رگا و دوشیم ینارگن

 هشام خدای ودزا رتک د:ةهاق] همخ ره یعییطریغ یسانقناود بانک زا یوسف -4
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 دوعلیم العف دیوگیم ناوجب و دزیخیمرب ع افدب هدوخ» یلو ددرگیم یناور یتحاران

 هک رگید تاسهج رد ارنآ و ,نک هریخذ ار یبصع یژرنا نیا ینعی « نک بوک ر س ار
 ۲ ٤ ریپ راکب تسا ندش رعاش « ندش هدنسیو ,ندش دنمرنه ندرک لیصحتزا ترام

 .دنکیم ادیپ تاجن ندش هناوید زا مزیناگ را هجیتن رد

 اهنآ زا یدادعت نم هک دنکیم عافد روجدنچ «داهن» تالیامت ربارب رد «دوخ»

 .منکیم فی رعت امش یا رپ اجنیا رد رصتخم یلیعن ار

 (۱)اهوزرا و لایما ندرک بوک رس ء لدا عون عافد

 دیاش دناسزیم لتقب مه ار دوخ و دشکبم تشاد تسود هک ار یرتعد زیورپ

 .دیئام رفیم هظحالم هکنانچ دیشاب هدناوخ اههمانزور رد مه امش ار الاب ربح نیا

 هتشک ارشدوح هکنیا مود و هتشک اررتخد هکنيا یکی هداد ماجنا راک ود زیورپ ۱

 .مینکیم یسررب یواگناور رظنزا ار لمع ود نيازا كيره للع «تسا

 بیحم مک وابردام یلو «هتشاد ردام تبحمب یدایز ع ایتحا تیلوفطرد زیورپ

 هدش هدقع هب لیدبت و دوشیم هتفوک رس یک دوک نامز رد زیورپ رد ليم نیا « هدرکیم
 هتفوکر س ليم نیا یگرزب رد هرعالاب ات «دنامیم یقاب زیورپ هاگ آ د وحان ریمض رد و
 .د وشیم هدوشگ هانگیب و موصعم یرتعد نتشک اب تیل وفط نامز هدقع نیا و هدش

 ؟تساهتشک ار شدوخقوشعملتف زا سپ ارچزی ورپ مینیبب یواکناورران زا الاح

 « هتشاد یوق «دوخارف» « شردپ یریگتخس رثا رد زیورپ ؛ هکتسنیا شلیلد
 هثداح نیارد «تسا هدرکیم هیبنت تدشب اروا ًاروف ردب «هدرکیم هک یدب راک ره ینعی

 ءدشیم هیبنت ردپ هلیسوب ًاروف دیاب دشکیم اررتعخد ینعی دنکیم یدب راک زیورپ یتقومه
 یلو ,درکیم هیبنت اروا ًامتح ردپ تشکیم یک د وک نامز رد ار شردام رگا هکنیا امک

 راجد لتق باکترا تلعب زیورپب و هدوبن راک رد یردسب رضاح لاح رد رگید الاسح

 ؛یوق «نادجو» نامهای «دوحا رف» نتشادتلعپ و دوب هدش دیدش یتحارانو با رطضا

 .دیامنیم یشک دوخ «دوح» هیبنت یارب و هتشاذگ ردپ یاجب ار دوخ
 :هجیتن
 لیمنآ «دسرن دوخ لیمو وزرآ هب «داهن» یتقو هک میربگیم هجیتن دادیور نیازا

 .ددرگیمرهاظیفلتخم یاهلکشب یتدمزا سپ و دوشیم هتفوک رس وزرآ و

 یعناص زیدرپ یتک د یئانج یسانقناود ٠ ٩
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 ای صخش هک بیترت نیدب
 رای اب ای و , دوشیم مرج بکترم

 ترهش ندروآتسدب ب ورته نتفرگ

 م ی ۱ a ناشن تسحم اب و یمیمص اد دوخ

 نايم هب دیآهب رجت كحم رگ دوب شوخ
 ۲ 3 دشاب شغ وا رد هک ره دوش یودهیس ات

 ا تبحماب و سيس دارفا رثکا
 تراقح یاههدقعرب ندش هریچ یارب :یلوج یرترب -۶۸ لکش فراعت و رهاظت یعقاو ناتسود و

 دن راد بذاک ینیب بر زب مدرمزا یرایسب .دننکیمن دایز

 ,مصلخم ؛مرک اچ «منادنمئدا را زا مراد تسود اروتنم «دنب وگیمن ًامئاد الثم

 یزاب نابز هزادنا زا شیب هک دیدرک دروخرب یصخشهب ای و ناتسود زا یکی هب رگا

 هک دیشاب هجوتم « دهدب ناشن یمیمص و تسود ار دوخ سک همهب دهاوخیم و دنکیم

 هاگآدوخان ریمض یفطاع مک و یتسردان زا عافد لاحرد یصخش نینچ تسا نکمم
 ناشیاب یونعم اب یدام حایتحا ماکنه شیامزآ یارب تسا نکمم و « دشابیم دوخ

 دهاوخ یاهناهب و رذع اب و تسین هناخ رد ای هک درک دبهاوخ هظحالم دینک هعجارم
 ۱ .دیشا رت

 .دنتسه ی وسرق ذا رفا .دننکیم تعاجش هب رهاظت هکبصاخشا یخرب

 دوخ هناعاجش یاهراک و اهدروخو دز زا فیرت «دوب اقفراب اجره لدزبیاقآ

 ؛درک رارف و دیسرت هک د وب یسک نیل والدزبیاقآ دیک رت نیشام كيتسال یلو «درکیم
 یعافد راک وزاس ع ونکی تسا نکمم ؛تسی حیحص هشيمه تعاجشب رهاظت

 .دشاب هاگ ] د وحان ریمض رد هتف وک رس لایما زا

 لایما و وزرآب «داهن» ینعی صخش یتقو هک میریگیم هجیتن الاب یاهوگتفگ زا ۱

 بوکس ًاتقوم ار وزرآ و ليم نیا و ء دوشیم برطضم و تحاران « دسریمن دوخ
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 اهعافد نیا هک درک شومارف دیابن «دوشیمرهاظ فلتخم یاهلکشب یتدمزاسپ و دنکیب
 دنکیمروصت «دنزیم تعاجشزا مد وسرت ناوج یتفو ینعی ؛دوشیم ماجنا هاگآدوحان
 یمیمص ًاعقاو دنکیمروصت دنکیم یبسود راهلا رهاظرد هکیسک و ؛تسا عاجش ًاعقاو

 .ووشیم رهاظ یعفاو تیصخش و دوریم رانک یعافد هدرپ لمع ماگنه اما ؛تسا

 تالب ام فالخ نداد ناش - مود عافذ

 منکفرب هدرپ هرهچنیازا هک یمد اشوخ منت رابغ دوشیم ناج هرهچ باجح
 .دهدیم وب دی وگیم دسریمن تشوگ هب شتسد هبرگ

 .دنکیم ندوب یبهذم هب رهاظت یلو ؛دراد یسنج دیدش تالیامق دمحا
 .دبأایم شدب را زا هک دنکیم دومنا و ؛دراد تسود ار نیهم تدشب رفعج

 .تساتهج فالح ردیعافد راک وزاسز رط غ ونکی زایاهن ومن الاب لاثم هس ره

 هک تسا یشیشک ناتساد نامرهق هک «نا راب» مساپ دداد یناتساد ماوم تس رماس

 ناشن لیمیب و انتعایب نز نآب تبسن ار دوخ دنکیم یعس و دروخیمرب ابیز ینز هب
 دیدشلیامت نیا یولج هکنبا یاربو تساهتشاد دیدشلبامت واب تبسن هکنآ لاحو دهد

 تیذا اروا هک هدرکیم یعسو هدرکیم ینمشدو تموصع ابیز نز ناب رتشیب دریگب ار
 .دنامن قشع راهظا واب هک دوشیمروبجم هرعنالاب اما « دنک رازآ و

 ۱ ؛هجیتت

 هکار یتالیامت هکنيا یارب ناسنا یهاگ هک میریگیم هجیتنالاب یاهوگتفگ نيازا

 هنازور یگدنزرد یعافد راک وزاس لکش نیا دهدیمزورب ار سکع دهدنزورب دراد
 رتعد اب رسپ یثانتعایب یهاگیتعی دوشیم هدهاشم دابز اههداوناخ یقشع طباور رد

 .یدعس فورعم رعش هتفگب تسا ینطاب لدبم هقالع و قشع ع ونکی رگیدکیب تبسن
 تسار و پچ رد رظن « لیام وتب مناج و لد

 ینم روظنم وت هک دنیوسگن نافیرح ات
 روصتصخش و تسین هناهاگآ بلغا اهعافد نیا هک درک شومارف دیابن مهزاب

 ًابیز نززا هک دنک روصت ًاعقاو تسانکمم ادتبا رد ,شیشک- الثم تسا یمقاو دنکیم

 .دی ام شدب

 کزاس نیشناج -موس عون عاقد ۱
 دعب و درک نآ نیشناج ار كناتسپ دعب یل و «دیکمیم ناتسپ تیل وفط رد مارهش
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 نیشناج ار بورشم ندیشونالاح ودرک كناتسپ نیشناج ار سمادآ ندیوجیمک تدم زا
 .تسا هدرک اهتنا همه

 هناسمه رتححد قشاع غ ولب زا سپ «تشاد تسود ار شردام تیل وفطرد دمحم

 .تسا هدرک ردامب تبسن تبحم و قشع نیشناج اروا تبحم و هدش

 تاقباسمیاشامت الاح یل و درکیمهراپ «دزیم «تفرگیمزاگ تیل وفطرد بارهس

 یتقو مدرم همه « تسا هدرک دوخ تیلوفط نامز یاهدروع و دز نیشناج ار سکی
 تالیامت و ثداوح نیشناج ار شیامن اب هطوب رم یاههنحص .دننکیم اشامت ار یملیف

 دوشیمعفد اهنآیبصع یژرنازا یدایزرادقم لکش نیدب و دننکیم دوخ هتشذگ یگدن ز
 .دریگیم ار اهنایصع و تاب القنا و مئارجزا یرایسب باکترا ولج لمع نیا و

 قیافح نتفگ نیشناج ار اهكلتم و اهیخوش ناربارد تیرثکا هکلب یدایز هدع

 هک دوشیم هتفگ مه دعب و دوشیم هدسید رتشیپ اهیخوش لیبق نیا یتسم ماگنه « دننکیم
 یرسرس دیابن یلففل یاهیخوش و اهكلتم نیا یلو « مدرک یخوش نم یجنرن ییفر »
 ره امش لباقم فرط ای امش تسود هک تسا ملسم و یعطق تقیةح هکلب دوش هتفرگ

 .دیوگیم امشب اردوخ ینطاب دصاقم و تینو تالیامت دشاب هک سک
 نیشناج عافد قب رط زا ناکدوک یناود هجلاعم

 نانمشد اب ناتسود و ردامو ردپ نیشناج ار اهیزاببابسا و اهکسورع ناکدوک

 دننکیم هیبنت و دننزیم ار رگید كسورع و دننکیم شزاون ار یکسورع دنیامنیم دوخ

 دوشیم هدوشک ناک دوک یاههدقع و هتفوک رس لایما هلیسونیدب و دننزیم داد شرسرب و

 .دنوشیم صالح یناور یاهبتحاران و تابارطضا زا و ددرگیم لداعتم اهنآ هبحور و

 هجلاعم قبرطنبا زا و د-ناهدرک یدابز یاهشیامزآ صوصختبا رد نا واکناور

 ,دناهتف رگ ی وکین جیاتن

 ینکف نورب - مراهچ عون عافد

 ,دنهدیم ماجنا هزورهمه ًأ رثکا مدرمهمه هکب لاجیعافد یاهراک وزاس زا یکی

 .تسا ینکف نورب اب یزادنا نورب یعافد راک وزاس

 هکنیا یاجب « دیآایم ناشدب صخش نالف ای لیماف درف نالف زا یرهم و سابع
 امزا هک تسا ینالف نيا» دنبوگیم « دب ایم تامدب ینالف زا ام هک دننک فارتعا و رارقا

 ینعی « تسا هاگ آ دوخ ان نانخس نیا و ع افد نیا هک درک شومارف دسیابن «دب ایم شدب
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 .دنادیم یعقاو اردوخ ع افد و نانختس ع افد لاحرد صخش و ؛تسن هناهاکآ

 تسوکن و تشز یمتفگ نم ار هکره دوبن اما دومنیم وکی و تشز
 تسود دوب مدید وچ شرمالا رینآ متشادنپ یمه نمشد ار هک ره

 دلب سردام هک دنپ وگیمن هاگچیه«دنوشیم دودرم تاناحتما رد هک یناسک هیلک

 .دوب لکشم تاناحتما دنیوگیم ارثکا هکلب میدوبن

 اهتسین ومک ندرگب ارریصقت یل و دندروختسکش لوا یناهجکگنج رد اهیناملآ

 .دندش ناملآ یتخبدب و تسکش بجوم هک دندوب اهنبا دنتفک و دننخادنا اهبدوهب و

 تایحیوپاکترد هنازور تازرابمرد یک دنز شک اشک رد یتفو صاخشا رثکا

 «دننکیم فا رتغا دوش فعض طاقنو تاهابتشا و تا ریصقت هب رتمک دن روخیم تسکش

 نیا هتبلا دنزادنایم یجراح لماوع ندرگب ءاحنا زا یوحنب ار تا ریصقت همه هکلب

 اردو دشاب یوق «ناشدوعارف» رگا «دنراد فیعض هدوحا رف» هک دنتسه یناسک هدع

 نایز و ررض ندرک دراو اب تسا نکمم هجبتنرد «دننکیم هانگ ساسحا و هتسناد رصقم
 .دنهد نیکست اردوخ بارطضا نارگیدب اپ دوخب

 «دهاکیمدوح با رطضا زا هلیس ونیدب صخشهک تسنیایعافدیاه راک و زاس هدیاف

 صخش«دریگن تروص دوشم ماجنا (د وحر هلیس وب هک یعافد یاهراک وزاس نیا رگا

 « یبلق یتحا را درد اپو تسد « دردرس لکشب یعافد یاهراک وزاسو ,هدش برطضم

 رهاظ یناور یاهیرامیی فلتخم ماسقا و عاونا هرخالاب «یروک ؛یلش , هدعم یتحاران
 .دنوشیم"

 ندز «ندش ینابصع « ندیشک دای رف لکشب یهاگ «ینکفنورب یعافد راک وزاس
 یعامتجا لماوع رگا تسا دیفم رایسب لمع نیا هتبلا هک دریگیم تروص نتسکش و
 بوتبدگل هناخب ندیسر ضحمب هک ؛درادن یلاکشا چیه دنکیم تحاران ارامش یهاگ

 امش یاههدقع «ینکفارف لامعا نیا اریز دیشکب یراوم دینکشب اریفرظ دینزب اکتماي
 ملاس امش هیحور و درک دهاوحن دازآ ار هدش هربخذ یبصع یژرناو دوشگ دهاوحخ ار

 دینک ی راتفردب دوخ هچبو نز اب ناتسوداب تسا نکمم تروصنباریغرد , دش دهاوح

 . كی وشب نآ ریاظنو درد بلتو درد اپو دردرس راچد یو

 دش هدوش شاب ز اههز وک نتسکش اب هک یلفط

 ابثد تگ رزب ردام «دمآ دنب شنابز لفط و تفر ترفاسمب يلفط ردام دنیوگیم
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 یاههزوک و درب ماب تشپ یالاب ار لفط و دسیرخ یلگ هزوک یدادعت هبرجت اب و هدید
 زادعب « دنک ثرپ تایح فک هب ماب تشپ زا ار اهنآ هک دادیم لفط تسدب ار كچوک
 نیا « دش زاب شنابز و دیدنخ لر وک تسکش و درک باترپ لفط ار هزوک دنچ هکنیا

 .دشابیم ینکفارف یعافد مسیناکم عونکی لمع نیا
 یمک دادعتهصالخ روطب طقف نمیلو ؛دنتسهیرتدایز دادعت یعافدیاهراک وزاس

 یعافد راک وزاس نیرخنآ نوماریپ رد ثحب هب الاعتو مدرک فیرعت اجنیارد ار اهنآ زا

 ۱ ي _ ؛زاتسا ترابع هک ميزادرپیم

 دن دقتعم مزیت ونپیهملع نادنمشناد هک ,تساهتشگ هب تذگ زابیعافدراک وزاس

 رتشیبیعافد راک وزاسنیا هرابرد نونکاو «تساهتشذگب تشک زاب ع ونکی زونپیه هک

 .مينکيم ثحب

 :هتشذگ هب تشک زاب یعافد راک واس مجند, ع ون عافد

 ریمضنم .دوش طابنتسا بوح هتشذکب تشگ زاب یعافد راک وزاس هکنیا یارب
 و «داهن» و «ودیبيل» فیرعتب دعب و میدرک بفبرعت ار هاگآ همینو هاگ آدوخان و هاگآ

 بلط تذل «داهن» اب «ودیبیل» هک میدیمهف نیا ربانب میتخادرپ «دوخارف» و «دوخ»

 و با رطضا هجیتنرد ؛دریگیم ار «داهن!یبلط تبذل و لایما ولج ع امتجا یلو ؛تسا

 -رب ع افدب «هدوخ» بارطضا نیازا یریگ ولج یاربو ؛دوشیم دیلوت یناور یتحاران
 با رطضا زا یریگ ولج روظنمب یفلتخم یاهلکشب «دوخ» میدید هک روطنامه «دزیخیم

 .دزادرپیم ع افدب یتحا ران و

 راک وزاس مزیت ونپیه هک تسا یعافد یاهراک وزاس زا یکی زین هتشذگب تشک زاب

 روطجو تسیج هتشذگب تشک زابیعافد راک وزاس منیببلاح ءتسا هتشذگب تشک زاب

 . دنکیم لمع

 یا رفهق ریس لسلست - مجنپ لصف
 مزیت ونییههراب رد هی رظن نی رت دی دج
 تسا«تعجد»عونکب_ عزي ونپیه

 -دوحخ گنج زا هاگ آ و وحخان ریمض نامزاس «مزیت ونپیه نامه ابو تعجر لاح رد

 . دوشیم دازآ و صالح هک آ
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 ءدروابب دایب ارهتشذگتارطاح مامت «دناوتیم هژوس «تعجر» لاحرد هجیتنرد

 .ددرگیمزاب هتشذگ زا ینیعم یاهنارودب هژوس دوخبدوخو هاگآ د وخان یاهزاین قبطو
 ءراتفر «تاک رح نیاربانب ؛ددرگیمرب یک دوک نارودهب هژوس (تعجر) ماگنه

 هدبد هژوس رد تسا نکمم فلتخم یاهلکشب هناک دوک تالاح و تاساسسا و راتفک

 .دوش

 « یدایز دودح ات «دوخارف» و «دوح» «مزیتونپیه نامه اي « تعجر » ماگنه

 یاهراک وزاس و دازآ «داهن» هجیتن رد «دنوریم رانک یدایز راپسب دراوم رد صوصخب

 .دن وشیم فیعض الماك دندشیم ماجنا «دوخارف» و «دوخ» هلیس وب هک یعافد

 هژوس ی ریدب نیفلت دن وشم فیعضیعافد یاهراک وزاس نوح ) تعجر ) ماگنه

 . ددرگیم دایز

 «ددرگیم رتدایز «تعجر» تفرشیپ هجرد هیناثهب هیئاث «مزیتونپیه لمع زاغآ زا

 .دوشیم رتشیب و رت قمع باول هجرد ؛دورب قمع رب «تعجر» هچره و

 یمزین ونپیه تاشامزآ رایکب.دد

 «ندوببا وخ تاشیامزآ زادعب «مدرک مزیت وتپیهرقاب مانب اريا هلاس ۲۱ ناوج نم

 ؛دیتسه یگلاس هدزناپ نسرد نالا امش مدرک نیقلت رقاب هب هبترم دنچ

 ؟دیتسه یگلاس دنچرد امش :مدیسرپ سپ
 .یگلاس هدزناپ نسرد :داد باوج
 ؟دینکیم هچ و دیتسه اجک دیئوگب نمب نالا :متفگ
 .متسه هنازحخ ناتسرامیب رد :تفگ

 ؟دناهتفر ارچ اجنآ :مدرک لاوئس

 .تسا ضبرم مردام :داد با وج

 !دراد یضیرم هچ ناتردام -س

 .تسا تهساران شق :ج

 هد نس رد نونکا امش هک مدرک نیقلت هژوس هب نم رگسید لاوئس دنچ زا سپ
 تفه نسرد نونکا امش هک مدرک نیقلت ؛باوج و لاوئس یمک زا سپ دیتسه یگلاس

 .مدرپ يگلاس تفه نسب ار هژوس سپس و دیتسهیگلاس
۱ - 10 
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 یایو تسد یاههچیهام و تالضع ءتسا نیگنس و قیمع امش باوح : نیفلت

 امش « لتسه یگلاستفه نس رد نالا امش .دنتسه تا رتسا لاح رد و دازآ و لش اش

 .دیتسه یگلاس تفه نسرد نالا
 ؟تسا ناتلاس دنج امش -س

 ۰ متسه هلاس تفه ج

 ؟دیتسه اجک رد :س

 .متسه لوا سالک «هسردم رد :ج

 ؟دینکیم راکچ س

 .متسه نتشون قشم لوغشم :ج
 ؟تسا اسک نات راک ز ومآ :س

 .تسا هدیبا وخ ج

 ؟تسا هدیبا وحن احیک :س

 هدیبا وخ و هتشاذسگ زیم یورار شرس شدوخ « دیسیونب قشم هتفگ امب :ج

 یگلاستفهنسرد درکیم روصت هژوس .نتشون قشمب نک ع ورش الاح بوخ
 نتشون لوخشم و هتسهن ناتسبد زیم تشپ هپ و دراد تسد رد دادم درکیم روصتو تسا
 . تشونیم و درکیم هاگن باتک هب دوخ لایخ هب مه یهاک« تسا

 اب میداد واب مه یذغاک و دادم و «میتشاذگ هژوس ولج یزیم هقیقد دنچ زادعب
 سالک سرد بلاطمزا رطس دنچ هلاستفه ناک د وک طخ دنناتسرد هل وک و جک طح

 .تشون ار لوا

 دیتسه یگلاسکی نسرد امش نالا دش نیقلت هبت رم دن هژوسهب ًاددجم :نيفلت

 رد دهدب ریش وت هب و دیایب تردام ات یتسه ندرک هیرگ لاح رد و یاهنسرگ نونک | 2
 هبرگ هب ع ورش هناک د وک هازان یادص اب هلاسکی كدوکرهیبش ؛ هلاس ۱ هژوس ماگنهنیا
 «یتسهریش هشيش كناتسپ ندیکم لاحرد نالا متفگ دعب و . دومن ندز غیج و ندرک
 تسدرد ریش هشيش ای ناتسپ هک یعضوب ءدروآ الأب ار اهتسد و دش عطف هژوس هبرک
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 تسا كناتسپ ندیکم لوغشم هک یتلاح هیبش تسرد و درک هچنغ اردوح یاهبل ءدرار
 .دش رهاظ

 ندیدنح لاحرد « دینکاهر ار ریش هشیش دبدش ریس نالا امش !بوحخ ؛نیقلت
 امش یاپ و تسد یاههچیهام و تالضع « تسا نیگنس و قیمع امش باوح .دیتسه

 لبق نامز رد نالا امش ءدیتسه نان ردام مکشزد نالا امش ,دنتسه تحار و لش "الماک

 .دیتسه ناتردام مکشرد و دلوت زا

 ؟تسا یئاج روطچ :س
 .كيرات و نت ؛ح

 یتفو اریز « داد باوج روطنیا هژوس ارچ هک تسین صخشم و مولعم ًافیفد
 زونه اریز «دییمن «كيرات» و «تگنن» شرظنب ردام محر .تسا ردام محر رد هادوک
 ؟ تسیچ«یگنت» دنادیمن

 بوح « گرزب یئایند تلاح و عضو نآ رد كدوک یارب ردام محر اینا
 .تسا تجار و

 زونه الوا اریز «دشاب هدرسبراکب تسرد تسین مولعم مه ار «كيرات» هملک و
 « تسا هتفرگ داب ار «یکیرات» هملک هن و ؟تسیچ دنادیم هنو دسانشیم ار «یکی رات» هن

 هدرک هدافتسا ها ؟دوخان ریبض تارکفتو تایبرجتزا هژ وس هک سریم رظنب نیا ربانب

 .تسا هداد باوج و

 رد ًارثکا و «ماهدرک شیامزآ ای ار «هتشذگب تشگ زاب» یعافد مسیناکم نم

 یاهباوج ؟ تسا یئاج روطچ و دیتسه ناتردام مکش رد امش هک لاوئس نیا ربارب

 «تسا تجار و مرگ یئاج» دناهتفگ یح رب ,دناهداد یفلتخم

 ؟یئایب نوریب یهاوخیم ایآ -س
 .متسه تحار اجنیا میایب نوریب دها ویمن ملد « ریخهن ج

 و مغ ششوک و شالت «ردام محر یایند نآ رد اربز ,دیوگیم مه تسار هتبلا

 .دنکیمتحا رتسا و دروخیم «درادندوجو شاعم یارب شالت یماک انو تسکش «هصغ

 | ریز . تسین حیحص « تسا تحار و مرگ اجنیا » هک مه باوج نیا لاحرهب
 یمرگیاعدا دناوتیم یتقو ًایناثو «تسیچ یتحارو یمرگدنادیمن زونه هژوس - الوا

 ع امتجا رد یتدم و دشاب هدید ار محر زا ج راخ یابند تسخن هک دیامنب یتسار و



 ۴۳ را

 لحاد و جراخ یابند ینعی دنک تواضق و هتشگ رب ردام محرب هرابود و هدرک یگدنز

 ج راخیایند «زونه هکیلاح رد «تسا تحار و مرگ اجنیا هک دیوگب و هدرک هسیاقم ار

 و تایبرجت هیاپرب هژوس یاهباوج مامت هکنآ هجیتن «دنک هسیاقم دناوتیمن و هدیدن ار
 .دشابیم هاگ [ دوعنان ریمض رد هدش هریخذ راکفا

 ارج ارج

 اهتسدالاب زا ناتسد رب ز

 اهرتک رزب زا اهرتکچ وک
 نادنمن و ر زا !رقف
 نادنمو رين زا افعض

 دنعق وتم هشیمه
 نامزب هاگ آ دوخان ینعب ؛دوشیم «تعجر» راچد «تسد الاب لباقمرد تسدریز

 و لیماف یاهرتگ رزب و ردامو ردپ زا نامز نآ رد هک روطنامه و ؛ددرگیم زاب تیلوفط
 هن وگنامهتشاد ضوعالبو یگشیمه موادمهیذغت و یریگتسد كامک عقوتهدا وناح

 .دراد تیامح عفوت «هاگ آدوخان دوخ یاهتسد الاب رباربرد زین

 " یپردیپ یاهشها وخ «اهاضاقت تسدزاهک تسایاهدنامرف وریدم ؛سیئر مادک

 اهشها وخ هک دننیبیم اهتسد الاب دشاب هدماين هوتسب ... و هناخ ءیصحرم «ماو هرابرد
 ۱ مه وا هک دنکیم رکف رتمک تسدربز و تسا هف رطکی هشیمه تسدریز یاههتسا وخ و
 تسدالاب رگا و .دشابهتشاد دیاب دوخ یرادا و ینوناق هفیظو زا شیب یفیاظو الباقتم

 ردو رهاظرد تسا نکمم هج رک تسد ریز , دنک رداص یرتشیپ تاروتسد یمک یزور ۱

 دنل ورغ هب ع ورش شاهجرد مه ناراکمه ریاس دزن رس تشپ یلو دریذپب ارنآ وربور
 دنل ورغ شردپ یپردیپ تاروتسد لباقم رد هک یناوجون نامز دننام تسرد « دنکیم

 :تسا هتفگ هک متفایم یوسنارف نادنمشناد زا یکی هتفگ داب نم اجنیا .درکیم

 «میتسه هدش كر زب ناک د وک نامه مد رمام»

 و ثحباب یهاگ و هیبنت اب یهاگ قب وشت اب یهاگهک ؛ تسا ردپ هفیظو لاحرهب
 .درببرسب شرسپ اب ع وضوم ندنامهف

 .دروخیم مشچب رتشیب نادنمتورث و ارقف نیب تلاح نیا

 یگداوئاخ یصوصح عامتجا رد هچ و یمومع عامتجا رد هچ نادنمتورث
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 و ناتسود و لیماف دا رفا همه دسنراد عقوت ناشیا زا سک همه هک ؛ دننکیم هدهاشم

 و روس ششخب و لذب راظتنا یرگید زا سپ یکی «دنراد یدام كمك راظتنا نابانشآ
 .دزاد وداک و هیده «ینامهم

 یناگمه موجهیتفو اراد «دباییم همادا رادنو اراد نیبسوق و شک نبا ین.دم

 ماو ندادلباقمرد «دهدن تسدزا !رزیچ چیه هک دنکیمنیرمت رتشیب زورره «دنیبيم ار
 مکعب ؛دوشیم مک اهینامهم دادعت زا «مرادن دیوگیم مک مک« دها وخیم مکحم نیمضت

 «صخش هب لیدبت نیرمت لاس دنچزا سپ یئاراد صخش نینچ یناور ینورد لماوع

 .دنیوگیم رابج یجاح اروا ؛دشاب یجاح رگا و دوشیم یتسپو سیسح
 دل وت زا لبق یاهلاس هب تشگ زاب

 هرابرد یتاعلاسطمیصخش مدوب مزیتونپیه شیامزآ لوغشم نم هکیاهسلج رد

 مهد تعجر شدلوتزا لبق لاسدسهب اررقاب هک تسا وخ نمزا و تشاد حاورا دوع
 «یتسه هج هدب باوج الاح ءیتسه تدل وتزا لبق لاسدص نالا امش متفگ رقاب هب مهنم

 ؟یتسه اجک رد و یتسه هک

 تعردیور غ اب كيرد و متسه غ الک كي نم ؛داد باوج زونپیه لاحرد رقاب
 .ماهتسشن

 ناسنا « دلو زا لبق یناسنا ره تسا نکمم دندقتعم هک دنتسه یداب ز هد

 یحیرفت هبنجرطاخب ولونم .تسا هدوب یرگپد هدنرپاب ناویحای تسا هدوب یرگید
 تعخرد نم دناهتفگ یعرب ماهدرک دایز فلتخم یاههژوس زا ار شسرپ نیا هدوب مه

 .دناهتفگ و هداد تیسنج رییغت یعرب و ماهدوب هبرگای غ رم نم دناهتفگ یضعب «ماهدوب

 .ماهدوب رتداب زسپ نم

 لوبق رگید ندبرد ار یحور ندش لعخاد ناوتیم روطچ زورما ملع شرتسگااب
 تعخرد ندب رد دراد دوج و ناسا ندب رد هک یرصانع «تفگ نا وتيم یملع رظن زا هدرک

 هیذغت نآ دوک زا یتخرد و دریمیم یغرم «دراد دوجو زین تاناویح ریاس و ثگنس و
 .مياهدروحن هدرم غ رم ام تفگ دوشیم عقاو رد میروخیم نآ هویمزا امو دنکیم

 ینعم امش شبامزآ نیا فیرعتاب «مدرک فی رعت اردوخ تاشیامزآ زا یکی نم

 «؟تعجر» هرابرد واکناور نادنمشناد منیبب الاس ؛ دیدیمهف رتهب ار «تعجر» موهقم و

 .دنیوگیم هچ
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 «یلاهس-نب ولاک» دوو رب رظن

 اکیرمآ «ورزر نرتسو» هاگشناد یسانشناور داتسا لاه .س نیولاک روسفورپ

 یاههرود هب یللعب انب تسا نکمم « هدیسر دشر زا ینیعم نس هب هک یصخش دیوگیم

 یناوج تز .مالثم , میئوکیم تعجر اب تشگ زاب ار تلاح نیا , ددرگ رب دوخ نیشیپ

 ویتحار هب تسا نکمم تساهدش ناشی ریو تحاران شرهوشاب اوعد نیل وازادعب هک

 یئاهنتیایندب تسا نکمم تسا هدید یدب ایندزا هک یسک .ددرگ رب ردپ هناخ شیاسآ
 .دربب هانپ یئایور و

 هتشذگب دنرادن ار یگدنز تیعقا و راشف لمحت هکنیا تلعب صاخشا یجن رب

 الثم دنهدیم ماجنا هناک دوک یاهراک و , دننکیم تسجر یک دوک نارودب ینعپ « دوعن

 دننکیمینکشنون اف «دنزیم فرح هعجب لثم «دنکیمینیب رد تسد «دن وجیم | رد و نان

 وک ابتت و سمادآ «دننکیم ءانمتسا « دن ربیم نیبزا ار دوخ یئاراد « دننکیم یروغرپ

 «دننزیم ترج «دننکیمیگ دننار ا وربیب و عیرس دنشوبیمسابلناک دوک لثم «دن وجیم

 یک د وک نارود دننام هدننکیمیئارآ د وخ هنیئآ ولج دننکیمیفابل ای «دننکیمدروح ودز
 زا یئابیز هنومن ابر « دنهدیم ماجنا هناک دوک لمع كبو رازهو دننکیم یرازآ مدرم

 .دربیم تذل یعقاوریغ تالیخترد نتفر ورف اب صخش هک تسا تعجر

 مزیتونپیه ع ورش ضحمب اریز  تسا «تعجر» لکش نیرتلماک مزیتونپیه
 دازآ و دوریمورف هتشذگ قمع هب رتشیب هژوس هينا هب هیناو دوشیم ع ورش «تعجر»
 الابشیامزآ ریظن مت دنهد روتسدواب هک ار هناک دوک راک ره هک تسا هدامآ و

 .دش هلاسکی كدوک هب لیدبت هلاس۲۱ رقاب هک

 «تشگ زاب» هراب رد(۱)لشینف هب رظن

 زا لبق هک یصوصخب تالاح هک تسا دّقتعم رصاعم هگرزب كشزيناور لشینف

 تدشرود «ندب نزاوت و لداعت ندروحخ مهب ریظن «دهدیم تسد صخشهب نتفر باوحخ

 .دهدیم ناشن ار «تعجر» فلتخم لحارم تیعفاو زا یجیردت

 ندشرهاظ ولج و .دننکیم لرتنک !ردوخ «یهاگ آدوخ و یرادیب لاحرد دارفا

 و دوخ هک زونپیه لاح رد یلو دن ریگیم ار «داهن» نامه اب «ودیبیل» یسنج تالیامت

 فیعض یعافد یاهراک وزاس هجیتن رد و ,دنرایسیم «داهن» هب اردوخ یاج «دوعنارف »

 ۳6۵نادعا یمیظع سورپس رتک د هتشون مزیت ونییهیسانغن اور «دایرد دنحیلئاسم باتک زا -۱
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 ثعاب و دنوشیم راکشآ یسنج تالیامت صوصخب و «ودیبیل» یاههزیگنا دن وشیم

 .دن وشیم هدن وش باوحخ یتحارانو تلج
 صاخشا زا یحرب هکنيا للع زا یکی تسا نکمم هک دریگیم هجبتن «لشینف»

 هزاجا و هدش دحتم اهنآ «دوهشارف» و« دوخ» هکتسنیا «دن رادن ندش مزیت ونپیه دادعتسا

 .دوریمن باوخب هژوس هجیتنرد دنهدیمن صخش هب یهاگآ دوخان و یربعخیپ تلاح

 (۱ ) هلاش یبسلف راتفگ

 ترابع «تعج رز :هک هدش رک دتم هتشون دیورف هراب رد هک یباتک رد هلاش نیسلف

 لیامت هک دوشیم ثداح یماگنه هیضق نیا دشابیمیلبق هلحرم كيهب لبامت تشگ رب زا

 نیا هکنيا یارب .دنک دروعرب «دوخارف» ینعی یجراخ عناوم اب دصق یارجا ماگنه

 رتخدیزور یلو «دوب تسود یرتخد اب رومیت میلزیم یلاثم دوش نشور بوح هتفگ

 ار دوخ تقو اههام و اههتفه دوریم ابیز رتعد نیا لابئدسب «دنیبیم ار یئابیز رایسب

 رتخد لاصوب ندیسرن رثا رد شلیامت اذل دسریمن رتخد لاصوب یلو دنکیم فلت
 یوسهب هرابود و دتفایم شقباس رتعخد تسود دایب هرابودرومیتیل و دوشیم هدیب وک رس

 .دنکیم تعجارم هتشذگ یتسود

 دنادیم هیلوا یاهناسنا شحوت لاحب تشگ زاب ع وسنکی ار تعجر دیورف
 تسا لق لاس اهنویلیم یشحو تاناویح هتفای لماکت لکش ناسنا هک ینعمنیدب

 دندوب صلاح «یودیبیل» ای«داهن» زا ترابع دندوب تانا ويح هیبش هک هیلوایاهناسناو
 تاروصتوتالایخ لکشبهک صلاح «یودیبیل»لاحهبتشگ زاب ینعب تعج رینعمنیارباتب "

 :دی وگیم یناملآ فوسلیف هچین هدیفعنیا دییأترد .دوشیمرهاظ باوخردو یرادییرد

 هدنکیم رکف لبقرا ودا یسحو مدرم نوج با وخ لاحرد زورما ناسنا»

 تشک زاب عونکی ار یاوخو دنکیم تحبص رتشیب تسعجر هرابرد دیورسف

 هدوب هدوسآ و مارآ ردام محر ردو دلوت زا لبق ناسنا» :دن کیم و دنادیم هتشذگب

 نیاربانب دباییم تمحز و جنرزا رپ ار یگدنز رسارس دوشیم دلوتم یتقو و « تسا

 یبو هدوسآ لاح نآ رد اجنآ رد هک تسا یتلاحواج هب تشک زاب هب لیام هاگآ دوعان

 :با و ماگنهمدرم بلغا :تسا یگ دوسآ یربخیب تلاس نامه یاوعو دشاب تمحز

 .دناهتشاد ردام نادهز روهک دنروآیمرد یتلاحبو دننکیم عمج ار دوخ

 .یلیک و همجرت هلاش نیسلف مسیدورف و دیورف -۱



۴۲ 

 هک رصاعم كشزنا ورو روزیت ونییهنیرتک رزب زریامرتکد ز رب.ام رتک د هب رظن

 همه زین رضاح لاح ردو هدرک هجلاعم مزیتونپیه قیرطزا نونک اتار رفنرازه نارازه

 یاهحفص دصتفهباتک رددنکیم هجل اعم زونپیه قب رطزااریناور نارامیبزایاهدع هزور

 تشک رب زا ترابع زونپیه دسب ونیم «یکشزپ تمدحرد مزیت ونپیه» ناونع تحت دوخت

 ؛دنکیم یزابار یساسا شقت نیفلت نآ رد هک تسا یزغم لمعزایرتیلادتبا تر وصب

 ءافلاهب عقاورد دنک تشک زاب هب كمك هک روزیتونپیه لمعای فرح زا معا یزپچره
 نونج یناور یرامیبردیئا رفهق ریسلاثم ناونعب > .تسا هدرک كمك ژونییه

 رگهولج یلاسدرخ و یکدوک نارودب راتفر یاه هنومن هب تشگ زاب لکش هب یناوج
 ردپ) هطبار كيب تشگ رب تروصب ار زونپیه «یزنرف» یتفو هک دسریم رظنب .د وشیم
 .«تساهتشاد رظنرد !رهتکن نیمه داد رارق هجوت دروم (یدن زرف

 همهرک ذ هک دنکیم ثحب لصفم مزیت ونپیهیئا رقهق تیهام هرابرد زریام رتک د
 .تسا هدننک هتسخ اجنیا رد بلاطم نآ

 هک تسا دقتعم یواکناور بتکمهک میریگیم هجیتن نینچ ثحبم نیارد :هجیتف
 .تسا هتشذگ هاگآ د وحان ریمض یایندب تشگ زاب ع ون كی مزیتونپیه

 :یئاهن هجیتن
 " ز ونه تیهام هراب رد هدن راگن هدیشعو

 منکیم لمعو هعل اطم مزیت ونپیه هرابرد تسالاس تسیب دولحرد هک نم هدیقعب

 یاهعومجم تفگ دیابهکلبتسیناسرو یفاک زونپیه لمعماجنا یا رب یئاهنت هب هب رظنكي
 و ماهدند لمع رد نم هجنآ دنوشیم زونییه ثعاب تاب رظنزا یاهعومجمو تایلمع زا

 تسا یرورض ًامتح لیذ تاکن دوش مزیتونپیه صخش هکنيا یارب ماهدومن هبرجت

 ۱ . دیمان ندرک مزیت ونپیه را رسا ناوتیم ار لیذ تاکن نم رظثبو

 : مزیت ونپیه لدا رس
 ليام ًابلق هژوس دوخ دیاب زیچره زا لبق : ندش مزیت ونپیههب هژوس لیامل ١

 لمعونیقلت چیه دشابیمن مزیت ونییههب ليام هژوس هکیماداتو ء دشاب ندش مزیتونپیههب
 سوساج هک قیرطنیدب دننکیم ناسوساسج هک درک یراک رگم ؛ تسین روم یرگید
 یوزابپ ردخم داوم روزبو دندنبیم ار وا یاپو تسد هدومن ریگتسد ار لباقم فرط

 اب یشوهیب همین تلاح هب زونپیه وک را قیرط زا راکش یتقوو « دنیامنیم قیرزت یو
 . دنیامنیه ار مزال تالاوثس « دمآ رد با وع همین



FFF 

 نیدنجیصخش یتقو هکتسنیا زا ترابعنآ و دراد دوجو رگید تلاحكي یلو

 باتزاب نوناق مئالع كمکی هک تسمه ناکما نیا < دش مزیت ونپیه دوحخ لیمابو هبترم

 دومنزونییه روزهب اجک رهرد ار هژوس رگبد یدادرا رقمثالعاب «باوخب ریظن یطرش

 . رومن میهاوخ تبحص رتشیبو لصفم صوصخنیارر

 : مزیت ونپیه مود رس

 دیاب « دوش مزینونپیه هک دش لیامو یضار هکنیازا سپ هژوس : رکفزک رمت -۲
 راکنیا یارب یبوخ هلیسو مشچ « دیامن زک رمتم ار ورباوخ رکف هک دنک یعس لماع
 تسبت ونپیهیتقو الومعمینعی تسارکف زک رمت داجیا مزیت ونپیهرد مشچ شن « تسا

 رداق اههژوس رثکا دوخب دوخ « نک هاگن تقداسب نم یاهمشچب « دیوگیم هژوسهب
 رتشیب هژوس زک رمت « دنک ادیپ همادا هاگن نیا هچره و « دننکر کف یزیچ هب دنتسین
 , دوشیم

 : مریتونپیه موسرس
 اب و تسد تالضع دنا وتب رتشیب هچره هدن وش مزیت ونپیه : هژوس ندوب لش ۴

 تفرگ دها وخ تروص رتناسآ شزک رمتو هجوت «دنک رتتسسو رتلش ارشندب مامتو
 ,دنادب ارنآ دياب هدننک تسیت ونپیه هک تسا ندرک مزیتونپیه ك رزب رارسا زا یکی نیا و

 : مزیتونپیه مراهچ رس
 هژوسرکف و دشابزک رمتمشرکف هک تسارث ؤم هژوسرد یتقونیقلت :نیقلت -۴

 قاربیثشاب امش مشچهب شهاگن ًابناشو لش شنالضع الوا هک دوشیم زک رمتم یتفو
 . دنکن رکف زیج چیهبو هدوب زک رمتم

 :یطرش باتزاب نوناق-۵ -مجنپ رس
 نونکا مهامش هک تفگ هژوسهب نا وتيم « دیاسمن رثا رتمیرس نیقلت هکنیا یارب

 هملک دیباوخ یهاوحخ قیمعو تحار یوریم باوخب باوختحر رد اهبش هک روطنامه

 .تسایطرش باتزاب نوناقرد « كرحم» لماع نامه بش باوع یروآدایو باوخ

 ۱ : یگتسخو یباوخمک - "+: مُدشرس
 مزیتونپیه تل وهسب « دنراد یرتشیب یریذپ نیقلت تیصاع هک اههژوس یخرب

 ريد الومعم دنشابن هتسخ اپ دنشاب هدیباوخ دایز رگا رگید یحخرب یلو , دش دنهاوخ



 شرف

 مک رهظ زادعب و بش هتشذگ تعاس ۲۴ رد هژوسرگا نیاربانب دش دنها وج مزیت ونپیه

 . دش دهاوح مزیت ونپیه رتدوزو رتهب دشاب مه هتسخ هوالعب و دشابهدیبا وج

 : هتشذگ هب تشگ زاب -۷ : متفهرس

 یئارفهف ریس دوشیم ع ورش هیلوا تامدقم یط زا سپ ژونپیه هکنیا ضحمب

 یئانشآ و یهاگ آ د وحان هاگتسد زا عالطا « ددرگیم زاغآ مه هژوس یرکف و یحور

 زاس نتسادو «دوعنا رفدو «د وحن » -«داهن)) شقنهب تبسن تریصبو یواکناور نينا ومٻ

 تیمهارامیب ندومن هجلاعم یارب ینا ور یاههدقعداجیا یگن وگچو یعافد یاهراک و

 امش مه زاب زار تفه نیا نتسناد اب هک دیشاب هتشاد دایب یلو . دراد هیلوا و یتایح

 نونک | مه هک تسا یشیاسمزآ شلیلد « دش دیهاوخن دارسفا ندرک مزیت ونپیههب رداق

 نیا رد تساموش باتک زاغآ هک ندرک مزیت ونپیه نف ثحب رد ام «دیهد ماجنا دیناوتیم

 و . درک میهاوخ ثحب رتشیب هراب

 مود باتک زا مجتپ لصف ناباپ





 او



 مراهچ باتک
 ؟ درک م ریت ونپیه ناوتیم ر وطچ

 یلبقیگدامآ - لواشخب
 همنقم

 . ندرک مزیت ونپیه یارپ مشچ تیوعتو شزرو - لوا تمسق

 رکف نک رمتو مسج تیوقت ؛ باسما تیوفت یارب مزال تانیرمت - مود تمسق
 . هدادآ تب وقت ددیسنج تالیامت هاضدامدع ریث أت موس تمسق

 ؟ میدوخب هن وگو میدوخب هج ؟ میدوخت ار یگاهادغ ھهج م داهج تمسق

 ندرک مزیت ونپیه نف مود شخب
 همدقم ۱

 .هدن وشم ریت ونییهباحشنا - لوا لصف

 .دریاوخ نیرتهب باختنا زرط  لوا ثحبم

 .وریاوخ باحتنارد مزیت وُئییه ناداتسا شود مود ثحبم

 . دنوشیم مزیتونپیه رتهب و رتشیب یناسک هچ - موس ثحبم
 یشیامن مزیتونپیه - مود لصق
 . یممج هتسد مزیتوئییه - لوا گجومع

 .یدرف مزیت وئبیم - مود ثحیم

 . نهدیم ماجنا وریاوخ هکیلامعاو مزیت وئبیع فلتخم یاهتلاح - موس ثحبه

 . ندرک باوخدد مزیت ونپیه یاملع شود - مراهچ ثحبم
 . دن ریگب داب اد مزیتونپیه دنناوتیم مه اهمناخ - مجنپ ثحبم



۳۳۸ 

 .یرادیب زادمب تانیقلت و زونیپه زا ندرک دادییزرط - موس لصف

 .میثک دادیب ار هتفد باوخروطج لوا ثححیم

 .یدادیب نادعب یارب مزالتاثیملت - مود ثحیم

 .(ناکشز پناود صوصخم) یجلاعم مزیتونپپه - مداهچ لصف
 .«ورباوخ» و «رگیاوخد طباور - لوا ثحبم

 . دامیجاب هبحاصمنف - مود ثحبم
 . دامیب یارب یجلاعم مژیتونپیه فی رعتو حیضوت - موس ثحبم
 . دونپیه هيلع نادامیپ «ءاگ آدوخان» یعافد یاهراکوزاس  مراهح ثحبم

 . یجلاعم مزیت ونپیه فلتخم یاهشور - مجنپ ثحبم

 مراهچ باتک ناباپ
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 لوا شخب
 یلبق یگدامآ

 مينيب هب ميهاوخیمالاحو دیدش انشآ مزیت ونییه تیهامو هچخیراتاب اجنیاات امش : همدقم

 . درک مزیتونپیه ناوتیم دوطج
 یتالاوئس ؛ماهدرک یناینخس مزیت وئییه هداب رد یصوصخای یمومع تاسلحرد تقورهنرم

TN؟ دها وخیم یصاخ دادعتسا ندرک م زین ونپیه  

 ؟ دن ریگب داب ار مزیت ونپبه دنناوتیم مدرم همه اب ٣

 ؟ داد ماجنا دیاب ندرک مزیذ ونپیه یارب یت انب رمت هچ ۴
 ؟ دش دو زین ونپیهان درک دباب راکچ ۴

 ؟ تفرگداب اد مزیت ونپیه ناوعیم روطچ ۵
 ؟ديتف رگ ای اد مزیت ونپیه دوطج امش ہک

 . داد مهاوخ خساپ دننکیم لاوثس مومع دوطب ًابیرقت هکاالاب تالاوئس كتكتهب نم

 : لوا لا وئسهب خساب

 اجره رد ناشدوخ تیمهاو شزدا ندرب الاب یارب « میدق ناگ دننک مزیتوتپیه رثکا
 تبهومنیادن وادخ « دهاوخیم یصوصحب دادمتسا مزیت ونیبه نق رگ داب « دنتفگیمسک همه دزف
 دشابب هتشاد ار ندرک مزیت ونپیه دادعتسأ مه یسک رگ | هزات , تسا هدادن سک همهب.اد وریثو

 هک دندرکیم دوصت مه مدرم . دشاب هتشاد مزیت هیئام یورین دناوتبات دشکب تشاید اهلاس دیای
 اهشحزاوریت ناو دداد دوجو هتسی رتکلاای سیطانخم هیبشیگورین هدننک مزیت وتییه صخش دد

 باوخیار یو و , دوشیم «وریاوخ» ندب دراو و هدش حراخ «دننک مزیت ونییه یاهتسدو زغم

 ۰ دربیهورف قیمع
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 دراد یخیدات و یمیدق دایسب هشید مدرم «یهاگ ادوخاند رد رکفت ذرط نیا هثبلا
 للع كرد مدع تلمب هیلوا رشب .تسا هتشاد دوجو بهذم ییادیب زا لبق یتجح نآ یاهاشب ر

 ناوا نامه زا اذل , تسا هدادیم تبسق همیبطلا هادوام هب ار اهن آ ثوذح یعیبط لماوع و

 رد تعیبط قوف یاهورین دوجو یفارخ دیاقع دورمب و ؛ دندش ادیپ نارحاس و نارگ وداج

 .دش نیزکیاج هیلوارشب «نلطایدومش»
 ,داملاقراخ یاهورینهب هدیفع زینفوصتو نافرع شیادیپ زادعبو بهذم شیادیپ زادمب

 افرع ذا یخ رب بیجع یاهراک و اهتنأی رپ مجأد البق نمو . تفرگ توق ساخ مدرم زا یحرب

 . ماهدرک تحس «ریغو «جالح دوصتمد و «لییهدنژ» رمظن نیخات رمو

 هعیبطل !هاروام یاوق ذا یشان مه مزیت ونپیه هک دننک دوست مدرم تی رثک ارگ نیاریانی
 . دنتسین صعم دايز تسا صاخا زا يخرب

 «یژولوکیاساداپ»هب طوب .م عوضومو نيضات رم تاضایدو تامارکهپ طوب رم «عوضوم
 مزیت ونپیه مه دیاشد تسا نکمه ؛ تساام ثحیذا جراخ اجنیا رد هک تسا یاهناگ ادج سلم

 . دراد ناکما مزیتوئپیه مه یصخش مزیت هینام دوجو نودب یلد « دوش ماجنا فلتخم قرطب

 دا زه نادازه لب اقمرد هدننک مزیت ونپیه صخش هک .دراد مزال یکتشذگ دوخ ناو تعاجش یلیخ

 ناشدوخ ؛ همههب كيدزن تبرثکا هک دوشک كي دارفا اهن ویلیم لباتمدد دیاشو عامتجا دارفا
 دنک داهظا ًاحیررص , دن راد نامباو داقتعا هدننک م زیت ونییه یعیبط فوفو هدامل ایراج ی وریثهب

 یریذبنیفلت ریظن یسانشناودو یمیبط نیئاوق طقف نم هکلب « درادن دوجو یئورین نمرد هک
 . مربیم داکب اد سکلدو رکف زک رمت داجیاو

 دادمتسا ند رک مزیت ونپپه هک ینعمنیابدوشیم هداد لوا لا وُئسخسای متفگ نم هک هجن آ اب

 هتشاد جاینحا مه یصوصخم یورین و دادعتسا ضرفب رگ او « دهاوخیمن یصوصخم یوریثذ

 دادعتسا نیا دئشابیم یداک ره یریگ داب یارب طسوتم دادعتسا یاراد هک مدرم رثکا رد دشاب

 ۱ ۱ دراد دوج 2

 .دن ریگیداب_ اد مزیت ونپیه دننا وتيم همهاب [ - مود لا وئسهب خساب

 مزیتونپیه دنناوتیم مدره رثک | یتعی ۰ دوشیم هداد زین مود لاوئس خساپ بیت رت نیاب
 . دن ریگیداب ار

 : ینعی . تسا یکی لاوئس هس نیا یلمع موهذم و یتعع ےہ ۵9۴۶۳ لا وئسهب خساپ
 ؛ داد ماجنا یتانیررمت دیاب مزیتوئپبه نتفررگ دای یارب ایآ هک تسئیا لاوئس

 ینعم یلو « دداد نیرمتو هعلاطم هب جایقحا یراک ره نتفرگ دای یارب سک ره هتبلا
 دننامدوش «ریخذ صخشرد ساخیمسیتهیناع یوریف هک تسین نیا مزیتوئپیهرد تانیرمت ماجنا
 نتفرگ دای یارب لاحرهب تخادتا راکپ ارنآ دوب جایثحا دروم تفوره یرطاب و قرب مبثع

 . دومن نیرمتیمک و درک هملاطم هیاب ۰ تشاد یلبقیگ دامآ دیاب مزیتونپیه
 مدیمهف ًاهدعب هک ماهداد ماجنا بیرغ و بیجع تانیرمت مزبتونپیه نتفرگ دای یارب نم

 لمع هب ینادنچ طابتدا یلو هدوب دیفع نم ناجو مسج تمالس یارب هچرگ تانیرمت نیا هک
 ..دوشیمهداد زین مش لاوس خساپ مزیتونپیههع ریگ داب هچخیدات فیررعتاب .تساهنشادن مزیئوئپیه
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 ؟ دیتف رگ داب ار مزیت ونپیه روطچ امش ۶
 مسیونب «متفررگ دای ار مزیت وئییه روطج» : نتاونغ تحت یاهن اگ ادج باتک مراد میمصت

 تسا نکسم دولمچ هک داد دهاوخناشن باتک نیا . دوشب یندناوخو نی ریش باتک متکیم رکف
 تقوتعاس ره فرص یاجب هک فا زگ تمیق نیااب یهنه ۽ دریگبدای ار یملع داتسا نودب ناسنا

 یرگید ههاریبهب هدابودو ددرگ زابو دورب ههاریب دیاب ددقچو « دنک فارس تفو تعاس اهدس
 تیقاسع» : دزومآیم «دنناوخب هک تشاد دهاوخ مه اد هدیاف نیا باتک نیا هرخالابو « دورب

 . ءدوب «دنبای هدنیوج

 كي رد اوتعاس « مدرک مزپتونپیه نیرمت و هملاطب عورش یگلاس هدداهچ نس زا نم
 . لمحت ار مردام یافدادیپ و داد , مدشیم هریخ ذغاک یود هایس هطعن كب هبو متسشن یه قاطا

 تقوره « مثفرریمن اسملپس هپ « مدرکیم داتفر متاليامت فالخ رپ . مددوخیمن تشوک « مدرکیم
 یلددنص ۀتسد یوړ ار دوخ تک 4 مد رکیمن هاگناصهرتخد هب <« مد روخیمن بآ دشیم ماهنشت

 مدادیم ساسی ناب و مدرکیم بوکخیم داویدب حناپ اد یذغاک مدادیم ساپ نآب و متخادنایم

 .مدشیم هربخ دوخ یاهمشچهب هنیئآ دد . منکبذج اد ذغا6 نآ مناتشگنا كون اب متساوخیمو

 رد ؛مدشیم هری ناگ راتسب اهیش ٠ مد رکيم اشامت اد تیشز وخ عولطو متسا وخیم رب" دوز جبس

 .دننادرگ رب ار ناشرس اهن آ هک مدرکیم هداراو مدشیم مریخ نی رفاسم ند رگ تشیەب وب و

 تضاب دمدشیم هتسخ یتقو .دادیمماجنا دایز یناوجون دد طوب رم ریغ یاهراک لیبق نیا زا

 هصالخ «متسکشیم اد دوخ هبوت هداب ود ,مدرکیم عورش هداب ود ؛ مدرکیم مطق یتدم ادندیشک
 دند رکن نم یکمک تضایرو تامسز همهشا یلو مدوب زیئسو گنج رد دوخ اب لاسیاهلاسکنآ

 ۱ .مریگب دای اد مزیت وئپیم نم هک

 نيج ود ,دندرگیم هیصوت ار تانب رمت نیمه .مد کیم هعجا رم مه یباتک و داتسارهب

 مودم تافیامنآ و تایب رجت و یسیلگنا نابز , درک كمك نمب م زین وئییه نتفرگ داسیدد

 . یسحشد

 نس ذا هک تسا لاس دنچو تسیب دودحرد متسه باثک نیا نتشون لاح رد نه هک نونکا

 یاربهن هتبلا « مهدیم همادا دوخ یاهتشاید هب زونه نم یلو , درذگیم نع یگلاس .دداهچ

 هکنیایارب . مشاب هتشاد یبوخرکف زک رمت هکنیا یارب هکلب « میامن مزیت ونپیه مناوتب هکنیا
 ۰ مشاب لاحشوخ و طایتاب « دنموربت

 تعاسزااهحیص رضاح لاحردو , داد ق وس یدنه یاهشزرو یوسهب !رمهیل وا یاهتشاید

 كيدزن هک الاح و مزآدرپیم اهشزرو نیا ماجنای ۱۱ ر نات ۱۰ ,۵ تعاسنا اهبشو ۶ ان ۰

 شمادآ هطاش « ینامسج تردق , هظفاح یورین هک منکیم ساسحا . متسح یگلاس لهچ نسهب

 یمسج تردق ۲ طاشن نم الاح لثم ینس چیهرد ٠ تسا رتشیب یلیخ مایناوجون نیتس زا نم
 مارتحا نمب هنسانشیم كيدزن زا ارم هکیناسک رثکا . ماهتشادن یوق هظفاحو شمارآ یرکفد
 دنهدیم ماجناو هداد شوگ مياههتساوخو تاروتسدفب د دن رگنیم نمب زاحعا هدیداب و رژ راذگسیم

 لامتت ۱) یتایهلت تزدق یا راد (اگ وی) یدته یاهشزرو رئادد نم هک تبسم نیا لیلدب اهنیا
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 ارمو ننتکیم روس ياءدامل اقراح مدآ ارم ناشدوخ اهن آ هک تسئیا ارد هکلم . مته (یتف

 هدش هری شیاسهمشجهب منیب یم هک اد سک ره ذودره ًاتداع نم هج رگ . دن راد تسود تډشب

 ماجنا امش یارب دی آ رب متسدزا هک راک ره و مداد تسود ار امش نم هک منکیم نقلت لد ردو

 طبارشد» رکف لاقتنا اریذ مناديمت (یتاپهلت) رکف لاقتنا تلعب !رئیا مهزاب یلو «داد مهاوخ

 تسانم یادص هگنهآ و هرهچ یقیفح طوطخ و دنخبل هاگن تیمقاد نیا . دوشم ماجنا یصاخ
 مداد تسود ارامش نم» دی وگیم اهن اب هک

 تاني رمث ماجنا
 نیا دیداد داقتعا تانیرمت لیبق نياب هک ۰ دیتسه یصاخشا ذا هتسدنآ ذا امش رگا

 دیه ماحنا ار اهنآ مهذاب دی دادن تانبیمت نیاپ داقتعا رگ او ؛ فيعلم ماجنا ار تانپ رمت

 یرکف ,یمسج تیوقت دد یزیگنازاجعا هدیاف هکلب .دندادت ینایز اهنتهن تانیرمت نیا اریز
 یاهشزدو ۰ دنتسه یبسع د یرکف یاهشزرو , ًامامت تانییمت نیا تشاد دنها وح امش یبسع
 . دننک تیوقت ار تالضع طقف هک . دنتسین یگن فو یناتساب

 لوا ثحبم
 ندرک مزیت ونپیه یارب مشج تب وقت و شزرو

 هننکیم هدافثسا ند رک مزیتوئپیه یارب دوخ یاسهمشچ زا ًارثکا ناگ دننک مزیت ونییه
 میقتسم و هریخ هاگن هتتسشا دوشیم هدافتسا ندرک مزیتونپیه یارب مشج زا هکنیآا یملع تلع

 .تنکیم دج وتورکف زک ی مث داسیا

 .دانتساندرکمزیتونپیم یارب دوح یاهبشج زادهاوحب رگ | هدننک مزیتونپیه لاح رهب

 . دهد ماجنا اد ریز نیرمت یتسیاب هاگن تیوقت یارب دنک

 ریسمرب مشچ تک رح |
 قباطم : یقفاو ید ومع یاهخن

 یکشم هرقرق خف ۶۹ هدامشلکش نیا

  یقفا لکشب یگید هشوگ ات هشوگ كيذا
 ۱/۵ قاطا فک زا هکیروطب دیشکب

 رگید خن مع سپس ؛ شام ههشاد هلصاف یه

 فك ات قاطا فقس زا خن نیارب دومع

 عاعغب یاءریاد سيس و دیشکب فاطا

 مسد هايس دادماب رتمیتناس ۵۰ ات ۰

 داویدزایرتما , نایكي هلصافرد دینک

 زک مہ تسخن و دینیشنب یندنص یود
 دینک ءاگن تسا خن هدمطاقت هکیآهریاد

 دوخ مشچ مخت ۰ ریز بيتو تهب سپس و
 مد لکش .فوف اخرچب اد
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 یقفاطخ یودرب هاگناب اد دوخیاهمشح هقیقد ود تدماب : : مشج یقفاتک رح >-1

 . دیهد تک رح پجب تساد ذاو تسارب پجزا

 طخ یوررب ءاگناب اد دوخ یاهمشح هعیقد ود تدمهب ؛ مشچ یدومع تک رح +۲

 . دیهد تک رح الابب نئاپ ذاو نیئاپهب الابذا یدوبع
 زا «ریادهب تدرك هاگناب اد دوحمشج هعیقد كي تدمب : مشج ینادود تګ رح ۲

 . دیناخ رچب پجهب تساز زا هقیفدکب تدمو تسارب پچ تمس

 دیزودبطخود مطاقت لحمهطقنهب اد دوخ هاگن هقیقد ۵ ۱:۳ تدمب : تپ ا هاگن ے۴
 ًاددحم ودين زب كلی كي داتفا بآ و دش هتس> ناتمهح رگاا , دینک هاگن تماث ندز كلپ نودب و

 . دینک هاگن

 .اگت هعیفد هد لوا زود تامه دتنا وی اهیّصب  تسا توافتم صوصخنیارد اهدادمتسا ۱

 ردو . دینک هاگن دوخ دادعتسا قبط مهامش . دننک هاگن هقیقد هساتود دننا وتیم یخ رب و دننک

 . دسرب هعیقد ۳۰ اب هقیقد ۱۵ هب هکنیاات دینک هفاضا هقیقد ود ات كي نور ره دعب یاهزور

 دن داد یملع هدش تابثا هدیافود لفادح تاک رح نیا : مشج تاک رح یملع هدب اق

 تسا دیفم دایسبنامشچ تالطع تی وقت یا رب ینادود و یدومع « یتفادوطب مشچ تک رحهکنیایکی
 . دوشنوس مک ناتیاهمشج تل وهک نینسات دراد ناعما دیهد ماجنا ار شزرو نیا اهلاس رگاو

 رکف زیح چیهب یتسیاب . دینکیم هاگن خن ود عطافت لحم هلمعنهب امش یتفو مود هدیاف

 داکهتبلا هک تسا رکق زک رمت نیرمت نامه ناو ؛ هینک زکرمتم اد دوخ رکف ینمی « دینکن
 دوخ رکف دیناوتن مهذاب یلد ۰ دینک نیرمت هئفه نیدنچ ایش تسانکمم . تسا یلکشم دایسب
 . دینک زک تم هاگن ماگنه اد

 هک تسنیا رکف رک رمت هدیاف
 مادآ امش باصعا -۳ دش نهاوخ یوق ایش هدادا -۲ دشدهاوخ تیوقت امش هظفاح -۱

 . دش دهاوخ

 ماگنه هکنیا یارب امش - هاگن تمشت ماکنه ندب ءاضعا ندوب تک رحیب

 ميتتسهکیلاحدد « ناتندب مادنایتسیاب هک تسنیا شاهمزال دشاب نک رمتم ناترکف ند رک هاگف
 درک شراخ ناتندبو تدوص دورس زا یاهطقن رگ | . دنکن تک رح چیه هیاهتسشن یلدنص ید

 رگ! . دینکف تکررح چیه دینکيمس مهذاب تسشن هشپو سکم اید

 .دینک عورش ونذا هدایود یتسیاب ادنیرمت «دیدش تک رحهب روبجم

 یاجب دیناوتیم «دعب زود هد اب هتفهكي - هایس هطقن هب هاخن

 شام كي هژادناب هک ءایس هطقن كيەب خنود مطاقتلحمب نیرک هاگن

 .ریادكيزک مدد طخیب دیفس ذغاک هحفص كی یور دشاب زید سدعای

 (۷ ۰لکش) .دینک هاگن دشاب رتمیٹن تناس ہدات ۸ رطعب



"۵۳ 
 0م ا ۰

 كب دیناوئیم رگید زود هدای هتفهکب زا سپ - باوخ غارچ یور هطقت هب هاگن
 دنتسه زمرق ام زبساپ یبآ ےگنرب هک كچوک یاهباوخ غارچ یود سیون دوخاب ءایس هطقن
 .اسطقت ناب یرتمودای كی هلصاف ردو دینیشنپ یلدنص یورو دینک كيرات اب قاطاو دی داذگب

 ا ,٠ هیوش زک رمتم باوخ پمال یود
 غارچ یاجب دیناوتیم زود هد اب هتفهکی ذا سپ هنآ کور هابس هطقن هب هاگن

 .رهچرریوصتاب ادهطف یدوط ند رک هاگنماگنهو دی داذگبناتقاطاهنیئ آ یوريهايسهطقن باوخ
 یاههطعن نبأ .دریگ دا رق وربا ود نب . یئیب یاهتنارد هایس هطقن هک دینک میلفنت هنیکآ رد دوخ
 ندرن كاپ و ندب ندرکف تک رح ۰ تسا مهم هچن آ هکلب . دن دادن یقرف مهاب مادکچیه هايس
 یگنسخمفد دوظنمب طقف اههطقن سییفت «دوشیم امش یناود تیوقت ثعاب هک تسا رکف زک یمتو
 . تسا یک زاتو عونتو رییفت دوظنمبو ‹ یتخاونکی زا یریگ ولجو

 ۱ : هصااخ

 مشچ هلمج زا دوشیم تیوقت . دبای شدورپ هک ندبزآ یوضعره -۱
 . دداد یمهم شفت ندرک مزیت ونییه رد هاگن تیبثت رولتمب مشج تعوعت ل

 . مود تحچیه
 رکف زک رمت و مسج «باصعا تب وقت یا رب مزال تان رمت

 سیداٹسا تعاط یبلطیم رگادزم یسرث یئاجب ءار نیا دد هدرک ات یس
 ا یتهابشو نتتسین یگنیف ج یفاتساب یا.هشزدو , دوشیم هتفگ ریز رد هکیئاهشزدو

 یئاهشذدویل و دن داد یمسج دیاوفو تارثا رتشیبیلومعم یاهشزدو دن دادن یلومعمیاهشزروهب
 یاهداملاقراح یبصعو یرکف تا رثا یمسج تارتا رب هوالاع دن وشیم هدادشزومآ انتی ارد هک

 . : ذأ تسا ترابع اهن آ «دیافو هن داد

 ١- ندب یلخاد ددع تیوعتد میظنت .

 ندب نزو لرثنک ثعاب ,دند رک راک مظتمیلخاد ددغ یتقو ندب لداعتم نزو ظفح -۲
 هذادنازا شیب رگ او دش دهاوخفاح یمکدشاب رغال هذادنا زا شیب صخش رگ !ینعی « دنوشیم
 تابثا امش یارب تفیقح نیا حبص رد نیرمت لاسکیات هامششاب .دش دهاوخ رغال دشاب قاج
 .دش یهآوخ

 داحیا تعرسهب و نداد باصعایور یدیدشرثا «اگ ویدیاهشزرو ب باصعا تیوقت -۳
 ۱ .دن ربیع نیب را ادییصع یتحادان ع ون رهو هدومن یبصعشمادآ

 اد امش هلفاح . هدومن زکرمتم اد امش رکق «اگ وید یاهشزرو  رکف زک رمت -۴

 لوبق دروم و یملع دصرد دص دیاوف « دش هتفگ الابدد هکهدیاف داهچ نیا . درک دهاوخ تیوعت
 «اگ وید یاهشزرو فرص یدایزتفوزورره رگ | هک هندقتمم یدنه نیضاتسواقرعیلو تساهمه
 :هلمجذا دویدهاوخ یدامشیب دیاوف یاداد دوش ماجنا لاس تفه ات ۽ تدیب ودوشب

 اد دوخ داکفااب و دناوخب اد نارگسید راعفا هناوتیم صخش - راکفا تلا رق ٩-
 . دهد لاقتنا نارگیدب
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 راک ره ماجنا ۲
 رد نم هکاریگاهرک هیلک هلمج زا « دوب دهاوخ یراک ره ماجناب رداق یعقاو شات رم

 رازهدسراهچو نویلیم تشه اگ وبیشزرو تاک رح دادعت .مدرکنایب «مزیتونپیهیهلا تیهام»
 دوجوأب .مهدیم عرش اجنیارد ار «اگ وید یاهشزرو زا تک رح هدزناش دادعت نعیل و دشابیم

 هک يتقو نازیمب تبسن اد یدادعت دیناوئیم طتف  دیهد ماجنا ار اهنآ همه هک تسین مذال نیا

 ماجناهقیقد ود ات ۱ تدمبو هبت رم كی لقاال اد مادک ره دیناوتب رگ | هتبلاو هیهد ماجن ایراد
 هتشاد دایب نمض ددو منکیم عورش ناسآ زا اد تانیرمت ۰ دداد یرتشیبو یتدیغم رثآ تیهد

 زا اهدردنیا ًادعب یلو تفرگ دهاوخ درد ناتندرگ ورسو ندب تالضع مات ادتبا رد هک دیشاب
 دنکیم درد ناتندب تالطع هکیلاحرد ۰ هینک حلعق اد تانیرمت دیابن یلو ؛ تفر دنهاوخ نی
 یلک هتکن راهچب هوالعب دش دهاوخ فرط رب دددو هدش مرن رتدوز اریذ , دیهد ماجنا مهژاب

 . دیدأد هتشاد هجوت زین

 دینک رپ زاماکاوه زا اردوخ یاههیرد دیشکب قیمعیشنكي تک رحره ماجناذا لبق -۱
 لاحرد « دینک هیلخت الماک اوع زا ار دوخ یاهدیر مک مک ع ورش لاحددای لمع عورش شحیبو

 . ديشکب سفن قیمع دیناوتیم زین لمع
 ینعی.دشکب لوط تسا نکمم هیناث ۱۵ ات ۲۰ یخربو هقیقد كي اهتلاحزا یضپ -۲

 یخ رب یلو ډیهد همادا هیناش جنپ زا شیب یتح دوب دیهاوخن رداق اد اهتلاح زا یشسب امش

 دیتسه داکیب و دیداد دایذ تقو رگا یارب انب . دینک لمحت هقیقد ۵ ات هیناوئیم اد اهتلاح زا

 مین طعف اد لمعره دیهاوخیمو هی دادن تقو رگ او دیهد همادا دین | وتیم هک ردعج ره ادتلاحره

 هیناوتیمن نیرمت لاحرد امش اریذ . دیک هدافتسا شرامش زا یتسیاب . دیهد ماجنا هقیفدکیاب

 دشکیه لوط هقیفدكی "ال هم دی زامشب ميالمدوطب داتشهات ٹا ددعزا رگا .دینک ءاگن تعاسهب

 هعیفد كی یارب هرامش ۸. و هعیقد مین یارب هدامش ۴۰8 ورش شحمب دين ا وتيم امش نیارریافب

 شرامش لوغشم دوخ کفدد هکیلاحرد . هیدامشب دوخ کف رد هفیفد ود یارب هدامش ۵

 دیشابهتشاد یکف زک رمق هکنیاات , دیشابندرمش لاحدد هیاب تانیرمت مامت نمشدد -۳
 داجیا رتشیب تانیرمت نیاذآ فده اریذ . دنک تزفاسم رگید یاهاجب دی این نات کف هج وب

 . تسا رکف زک رمق

 دیآهدشباوخیب و هتسخ هژادناذا شییاپ « دیتسه دامیبو دیاهدروخامرس هک تقوره -۴

 الماک امشیگتسخ ات هیباوخب . دینک هجلاعم اددوخ یرامیب تسخن . دیهدنماجت | ار تانیرمت

 ددو یبسعد یرکف یاهیکتسخ ماگنه یلو , دیدوخب یژرنارپو تیفرظ مک یاذغ « دوش عقد

 داجیا تلعب ادامش یاهیتحادان اریذ , دیئامن اگ وی شزروهب عورش ًامتح اهینارگن عقاوم
 ارنآ اجنیادد نمد هنیوکیم «اناسآ» اهیدنهاد یشزدوتاک رح . درک ههاوخ مفررکف زک مت
 کب دینک هحوت ریز «كوباک» هدزناگهب الاح و ممانیم كوب*»



۱۶ 

 ( ااناسآ ناتام یچاب ) نتسشن - لوا ك وباک
 دیئیهشب . ۲ لکش قب اطم « دنیوگیم «اناسآ ناتام یحابد اهیدنهاد نیرمت نیا

 ار یناشیپ ۰ دوشن مح اهوتاز دیریگب اد اهاپ ناتشگنا كوتاب . دینک زارد اد دوخ یاهایو

 اهونازی ناتیناشیپ , دش دهاوخ مخ ناتیاهوناذ لوا یاهزود رد دینک كيدزت اهوفاذ فرطب

 تیعضوو لکش مک مک و. مرق ناتندب نیرمت هام دنچای هتفه دنچ زا سپ یلو , دیسد دهاوخن

 تقورگ او دینک مامت اد لمعو دیرامشب رتشیب هچرهای دصای تصشات كيذا « دشدهاوخ حیحصت

 نیرتکچوک نودب هقیقد دنچات هبت رمرهو , دینک دارکت اد راکنیا هبترم دنچ , دیراد یرتشیپ
 .دشاب داشفو ششک لاح رد الماک اهتسدو اهان تالضع دیاب یلو دین امب یقاب لاحنیمهب یتک رح

 ۷۲ ل کش

1 Paschi_matan_asana 
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 «اناسآ نانام یچاب» دبا وف
 _٣_ دشکیم اراهاپ و اهتسد مکشو تشپ تالضع -۲ - دهدیم شمرن اد تارقف نوتس

 ۲ درپیم نبذا ار ندب یدایز یب رج ۴ دنکبم كمك اذ مصههب

 (یریک ) اناسآ کلا اج وهد - ۷۳ لکش



۳۵۸ 

 !«اناسآ كناج وهب» یرسک تلاح - مود وباک

 یورب ۷۴۵ ۳ لکش قباطم دنیوگیم «اناسآ كن احوهب» یدنه ناضات رماد تلاح نیا

 ۳ 100 .دیداذگکب نیمذیود اداهتسد فک دیشکب زاد مکش

 | هچره دینک یمس الاح . ولهپ هب هدیبسچ اهوزاب
 امش فان هکیوحنب دیدوایب الاب اددوخررس دیناوتیم

 دومع رتمک اداهتسد هچره , دشاب هدیبسچ نیمزب
 ار رس «تسد فک راعف نوددیفعیب «تسا رتهد دینک

4 
 “ت

 هاگن نات رس یالاب و فقسهب دینک یعس .دیدوایبالاب

 حراخ لکش قباطم ناهد زا الماک اد نابزو .دینک

 اهجن دآ ۷۴ ریوصتدد .دیدوایپ هناچ فرطب و دینک
 ۱ رب وصت :.تسا قاشا تلاح نیا و ؛ دنتسه دومع

 . دهدیم تاشو ربود زا ار مود" ك وباک ۴

 «ان اس آ كن اج وهپ »هدب اف

 ۲ ۲ اد تارتف نوتس . تیوقت اد باصعا لمع نیا
 ۷۴ لکش  ششک اد ندرگ و مکش ۰ تشپ تالضع ءدومن مرذ

 تی وت اردیلک و هناثم هاگتسد دنکمم ظفحار مادنا بسانت هدشادع تدجو مص حج وم تشذیع

 . دنکیم ظفح هنانمو یویلک یاهی دامیبهب ندش التبم زا اد صخشو دنکیم

 ۲ (اناساه بالاس) یسدنه ناکم تلاح - موس ےل وباک

 مکشهبدنی وگیم «اناساه بالاس» یدنه ناضات رم دینیب یم ۷۶ لکشدد هک اد یتلاحنیا

 دئلب بقع زا اد اهاب تفجو نیمزب هدییسج نآ فک و هدیشک اهتسد دیباوخب دیفس هفالم یور

 رگ | ءادتبا رد ثلاح نیا . دریگیم دارق فقس فرطب اعاپ فک دوش مخ دیابن اهوناز . دینک

 . دنام یقاب لاح نامهب نا وتیمن هیناث دنحزا شیب و تسا تس رای دوش ماجنا حیحص

 «اناساهبالاس» دی | وف

 : دیامنیم تب وقت ار مکش تالضع -۱

 . دنکیم كحوک ار مکش -۲

 ۱ دیامنیم میظنت و تیوعت ار یویلک قوف ددغ ۳

 . دیامئیم دایذ اد دیک تیلاعف -۴

۱ - Bhujang-asan 

۲- Salab-hasan 



۴۵۹ 

 ینامک تلاح _مراھج 2 وباک

 ۱ (اناسآ روئاهد)

 یدنه ناضاترم اد نیزمت نیا

 هکیروطب « دنیوگیم «اناسآ دوناهد»

 یورب مکشب ۰ دینیبیم ۷۷ لکش دد
 قاس هد تسد ودرهاب ديب اوب هفالام

 ادرس .دیبسحهب اد دوخ هدش مخیاپ

 دیهاوخیم هک دینک دوصت ,دی دوایب الاب

 تا سن یو ار ناتیاهان فک

 دشاب هدیبسچ مهب رگ | اها ۰ دی راذگب

 .تسا رتهب
 ۷۷ لئعش

 : دنکیمتیوقت ارموسومود تانی رمتدیاوف عومجمنی رمت نیا «ان اس آ دون اهد»دباوف



Pe 

 ۱(اناسآ تساهاداب ) ولجب ندش مخ - مجند ےل وباک

 یمساد رس دیریکب اد دوخ یاهاپ چم - دوشن مخ اهوناز  دیتسیاب ۷۸ لکش قباطم

 نیادینامب یقاب تلاح نیاب رتشیب دیناوتیم هچره و هیناث دنچ - دینابسچهب اهونازهب دینک
 .تساهداتسیالاحب لوانیرمت عقاو دد نیرمت

 ¬ me spp! SS i 1 lai rوا سا mg چپ
= . ۹ m8 

۱- Padahasth-asan 



 یود نداتسا مشش ك وباک

 (۱)«اذ اس آ کن د راس»هن اش ۱

 یود ندرک تشپ ۷۹لکش قباطم

 میقتسم اهاپ و رمکب اهتسد - نیمذ
 الماک دیاب دوشیم هدیشک الاب فرطب

 هقیقد دنچ « دین زف سوق دیشاب دومع
 .دینامبیقاب تکرحیب لاحنیمهب

 نیا «اناسآ کن و راس»دب | وف
 . تساریز دیاوف یاداد نیرمت

 .دتکیه تب وقت ار باصعاهاگتسد 1

 اذ مکش و ندرگ - اهاپ تالضع -۲

 . دهدیم شک
 .دنکیم تیوقت اد تارقف نوتس ۳
 .دنکيم دیدشت اد نوخ نایرج ۴

 و تارقف نوتسهب نوخ یدادقم -۵

 نیبذا ار ندب یدایز یاهیبرچ ۶
 ۰ . دربیم

  دیدجتای ظفح ادیئاوح یوریٹ -۷

 . دیامنیه
mi 

 نهآ واکت لاح  متفهك و باک
 ۲ «اناسالاه»

 هناشیود هکیتقو ۸۰لکش دننام
 فرطب اد ناتیاهاپ رگ ۱ .دیاهداتسیا
 «ان اسالاه»ارتلاح نیادیروایب نیم

 نیمه زا یرگید یاهتلاح ۸۰ لکش . دینامب یقاب تلاحنیاب هقیقد دنچ .دنیوگیم

۱- 52۲۷21 8-0 

۲۰ 0 



 <اناسال اه» دب اوف

 دیاوف رب هوالع اهنی رءت نیا
 مکش ندرک كجوک رد «دش دای

 ندب یدایز یب رج ندرب نیب زاو

 و یلخاد یاههد#غ نتخادن | راکب و

 .دراد رایسب نت ین اوج ظفح



 نداتد ااب س وکعمتلاح -متشه كل وباک

 ان اس اش ریس» رس یور

 یتسیاب + دینیبیم ۸۳ لکش رد هکیدوطب
 رواجم دیاب ءادتیا دیتسیاب رس یور دوطنامه ًانیع
 ناترس ریذ كزان شلاب كي و دیهد ماجنا داود

 ود ره و هدش بالف رس رود ناتیاهتشگنا دی راذگب

 زا رکید تلاح+۴ لکش تسانیمز یود ناتجنرآ

 یاهداکعاش زا یکی تلاح نیا دشابیم كوباک نیمه
 : تس گوی یاهتضاید

 ماجنا ادنیرمت نیا هشيمه لیئارساریزو تسخن
 نیرمتنیا ماجناب توعد زین اد اهنامهیم و دادیم

 دومنیم

 هقباسمب نی رمت نیا زین نات-گنا نوب زیولت رد

 ۱ . دوشیه هتشاذگ

` 

۲ 0 ۲ 4۹ 
۲ ۱ 
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 تسا نکمم نی رمت نیا یادتبارد

 یدوزب یلو « دیوش هجیگ رس راچد
 یفاکهیناث دنچ ءادتبا دشدهاوخعفر

 نیمهب دیناوتیم هعیفدات یلو «تسا

 هساتیدنه ناضات رم دیئامب یقاب لاح
 نم «دننامیم یقاب لاح نیمهب تعاس
 نیمهب مناوتیم تدم هج ات من ادیمت

 راکیپ هک تقورهیلو منامب یقاب لاح
 ماهدن امیقاب لاح نیمهب هقیقد مات ماهدوب

۱- 5۱۳9 asan 
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 . دراد یزیگناذاجعا دیاوف نیرمت نیا - «اناساشریس» دیاوف

 هوق فالخ رب خش تلاحنیادد نوچ :یناوجیوسب تشک زابو یریب ندش فقوتم -۱

 دندرگیم فقوتم دشدزا لقاال دنوشن رتناوجشندب ءاضعا رگ | اذل ,دریگیم دارقنیمز هبذاج

 . ددرگیم زاب یناوح لاح نیادد هک دندعتعم یدنه ناضات رم همه هکیلاحرد

 . دنکیم تحارتسا زغم هجیتن رد - دسریم زفمب نوخ یدایز دادقم -۲
 . دوشیم تیوقت رکف زک رمت ۳

 رس یوم شزید عنامو هدش تبوقتوم زایپ دسریمرس تسوپ هب یرتشیب نوخ نوچ ۴
 . دنکیم یریگ ولج رس یوم ندش دیفس زاو . دوشیم

 . دوریم نیب زا تروص كورجونیج . ددرگیم تدوص تسوپ هجوتم نوخ نوچ -۵
 . دنکیم لداعتم اد ندب نژو هداتفا تیلاعقب ندب یلخاد ددغ هلک ۶

 نایوجشناد . تسا یرکف و یمسج یگتسخ عفر هلیسو نیرت رثّوم نیرمت نیا -۷
 سوکیمدنتسه هک اج رهرد تسا رثهب داگیس ندیشک یاجب ندناوخ سرد زا ندش هتسخ ماگنه

 ندناوخیاربیغامد یاوق ددقچ هک دننکشیامذآ ًادعبو(۸۳ لکشقیاطم) دن ریگدارقرس یور
 . دوشیم تیوقت و دیدجت ددجم سرد

 . دوشیم ناسآ اذغ بذجو مه هتفد نیبذا یشداوگ و یدعم تالالتخا هیلک -۸
 یود اهتسدفک ۸۵لکش قباطم ۱«اناسآ ر وب ام»ه سواط تلاح - مهن كوباک

 نیا.دینامب یقاب لاح نیمهب هیناث دنچ . دریکیم دارق یقفا ندب و مکش ریز اهجندآ «نیمذ
 . تسا دیفم دایسب نآ تالضع تیوقتو مکش ندش كچوک یارب نیرمت

۱- Mayur-asan 



۳۶۵ 

«اناسآ» نیا دی وگیم یدنه ناضاترم زا یکی «اکپیدارپ»
 - دوبات ار شارما یدوزب 

 زاهلصاح شردا وعو دوبان ار حفنو ارفصو مغلب زا هضداع یاهتهاقن _- وجم ار یدعم تالااتخا

 هدنشک مومس بلغاو هیازقایم اد ایتشاو هدرپ نیب زا یلکب ار یدوخ ریو ملاسان یاهاغ فرص

 ۰ دنکیم دوب ان ار كلهمو

 ۱ (اناسآ ردنا یست اماهددآ) چیب تلاح - مهد ك وباک

 .دوشيملقن اجنی ارد ًانیع هک هد ومن ج رد سکع كي اب یباطمدوخ ۸۳۶ ۳ هدامش رد ناهیک همان زور

 یاهداپ رد فرطنیدب شیبیتدمذا .ناتسلگزا سرادمیس زد همان رب دد «اک وب »

 ناشنیتبغد شزروهب تسنکمم نادرگ اش زا یرایسب هک دن |هدیسد هجين نیدبیب رغ سدادم زا
 فورعم یاهنیرمت هکتسنیا مهن آو دناهدیشیدنا یرگید رکف نآ یاجب هک تسورشیا زا «دنهدن

 . دن اهددوآ نادیمب ار «اگ ویو هب

 ۸۶ لکش

۱- Ardha_Matsyondrasan 
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 ےس | ندتل لامش دد عقاد «دتسیماحد» هسسؤم ریدم «دلیف دراودا» یاقآ هبرظن نیاورشیب

 . دراد لصحم ۷۰ هک

 اهني رمت لیبعنیااب نادرگ اش زا یاهدع هکدرادن دوجو نیا رد یدیدرت : دیوگیم وا

 یاهشزرو رد هک ینالصحم یارب اهنیرمت نیا ًاصوصخمو دوشیم ناشبیصن مزال یرکف شمارآ

 . تسا هدرک هجوت بلج هداعلاقوف ؛ دنتسین هدیزرو یلومعم

 فورعم یاهنرمت دا یکی هحفص دنچ نیا یاهلکش رد ریوصت دشچ ندا

 ناممضو مينکيم اهني رمت نیا فرس هک تعاسکی زا س,د : دنیوگیم ناشدوخ « دنتسه اگ وی

 . . دوشیم یلاع دایسب

 وست سب اتش ا : :دنکینن سخعم اد تلاحااد# :ناهیگ ههانژود رست نیا نوچ
 ۱ دی دوآ رد تلاح نامهب اد دوخو دیئامرفب هاظحالم تقداب ۸۷-۸۸-۸٩ رگید

 (اناسآ) تلاح حرش

 الاح-۲ دینیشنب ون ازود تسخن ١

 ار نآ فک و هدرک دازآ ار پج یاپ

 تمسینعب ؛تساد یوناز تسار تمسرد
 (۸۸ لکش) .دیهد دار جراخ

 اردو تساد تسد جن ر آ تشپ ۳

 . دیهد دارو دوخ تساد یاب یولهب

 هدنک رس: اد تسار تسد نامه فک و

 دیابج تسد .دیراذگب تسار یوناز

 .دشاب هدیشک الماک

 تشب اد دوخ پچ تسد تشپ - ۴

 . دیهد دارق دوخ رمک

 الماک هدینادرگ ربلکشقیاطمادرس-۵

 دین اوتیم ردقچ ره «دیچیپ هب دوخ رود
 یقاب تلاح نیمهب دهاوخیم ناتلد و
 3 دوخ رکف رد تدم نییعت یارب دیقامب

 دینیشنب پچ یاپ یود سپسو .دیدامشب
 .دیهدماجنا ارلمعنیمه سکعینمی .دیچیپهب تساد تمسب هبت رمنیاو دینک لمع تسار تسدابو
 ۱ . ۸۷-۸۸-۸۵ یاهلکش

 لاسف اد یلخاد هحفرتم ددغ :هدومن تیوقت اد باصعا هلملس .تلاحای «ائاصآ» نیا
 . تسا دیفم رايس اههیلک و هدعم یارب و هدرک نت و





PPA 

 لکشقباطم (۱)«اناسآ رجاداتب وس» هرصاخنگل تلاح - مهدزاب_ ےل وباک
 سپسودینایسچب نیمزببقع ذا اددوخرس ءادتب آو دیوش مخ بقعب سپسو دینیشنب ون اذود تسخت
 .دیراذگب هنیسیود دیناوتیم اد دوخ یاهتسددبسچب نیمزب امشیاههناشو ندرگ تشب دینک یعس

 ٩ ۰ لکش) .دینکن رکف یجراخ یاهزیچهب - دیدامشب رکفدد دیشکب قیمع سفن

 «اناسآ رجا وادب وس» هدي اف

 ١ هتشاداو كرحتب ار اهناد تالضع .

 . دروآبهدد شایقناو ششک تحت ار مکش یلخ اد یاهتهفد تالطع -۲

 . ةنکیم کیک ولج تسوبب زا -۳

 . دنکیم كمك اذغ مشهب -۴

 . درپیم نیذآ اد ندب یدایز یاهیپ رچ -۵

 ٩۰ لکش

 ندز «لپ» نامه تلاح نیا ۲«ااسآ یسن ام» یهامتلاح -مهدزاود ك وباک
 شبنج وتک رح ودب ام اک دیاد تلاحنیارد هدننک نی رمت هک توام نیااب i تساناریگ یتشک

 یوررس زغم « دین زب سوق بقع ذاو دیداذگب نیمذ یود اد اهاپ فک لکش قباطم دنامب یقاب

1 Supta-vajrasan ۲ Metsyarana 



۴۶۹ 

 كشت فکینانت روص دینک یعس : دیهد رازق دیناوتیم هنیس یوراپ نیمزیور ار اهتسد فک كور

 ( ۵۲ لکش) . دریگ ارق ایش ریذ ناترس شم + یخ

 ٩۳ لکش

 : تساریذ دیاوف یاداد «اناسآ» نیا - «افاسآ ی ست ام» دی اوف
 یریگ ولج وم شزید زاو هدرک تیوعت اد اهوم هشیدو هداد شلام ادرس تسوب - "

 رتک دیدصت نامذ رد قوقح هدکشناد ردو مدرکیم یتشک نی رمت لاس داهج تدم نم . دنکیم

 شزدوب عورشزا لبق « مدزیم لپ دایذ ۰ مدش یتشک نامرهق مود نذورد اههدکشناد نیب لابقا
 مديشکیمومد زیم گنج میاهومب تقوره .دعب لاسکی یلوتخی ریم میاهوم متف ریم مامحب تقوره
 هدشن مک مرس زاوم كی مراد لاس لهچ دودح رد هک نونکا و . دمآیمن تسدب مھ وم كب یتح

 ۱ . دینیب یم یبوخیارم یاهوم اهریوسترد امش . تما



Py: 

 ار ندرگ «اناسآ یستام » -۲

 یتسدد لیاد .دنکیم تیوقتو تفلک
 هاگن لک نیمه رد اد نی رمت نيا

 ندبیاضعامامتهب تبسن ندرگ .دینک
 .تسا رتتفلک

 ۱ یراشف تلعب «اناسآ یستام» ے۷

 تیوةت یارب دیاش دروآیم زغمب هک
 .دشاب دیقم نآ

 هنیس یاهناوحنسا و تالْصع ۴

 اذل ۽ دنحیب یه اللماک تلاح نیا رد

 . دن وشیم تیوقت ین اههیر
 . مکش یلخاد ءاضعا و تالضع -۵

 ٩۹۴ لگد . دوشیم هدیزرو

 . دوشیم تیوقت باصعا و دچیپیم الماک بقعذا تارقف نوتس ۶

 ا« قمار اک وب ز رطتلاح - مهدزيس ك وباک

 . دینیشنب وناذ راهچ تسخن -۱

 دا رفپح نادهلاشک رد ارن | تشب . دینک دئلب « دیریگب تسد ودرهاب اد تساد یاب -۲

 ۱ دیهد ماجن | پح یاباب ار لمع نیمه تسا نایت فرطب اپ فک نالا « دیهد

  E aلکش . دینک كيدزن نیمزب اد دوخ یناشیپو دیوش مح الاح ۴ ٩

 مامتتسا دیفمدایب تارقف نوتسو مکشیارب تلاح نیا  «ارد وما وب » ددا وف
 .دربیم نیبزآ اد تسوبب ؛دهدیم رارق لرتنک و راشف تحت ار هدعمو هدورو کش یلخاد ءاصعا

 ی یفاج منامو هدرکیریگ ولج یدعم تالالتخا زا

 رمک هب نف رطذاتلاحنیا (۲)«افاسآ نکی, رف »ىشلثم تلاخ_مهدراهچك وب اک
 .تسا بسانمدایسب لکیه ندشرغالورمک ندش كيراب یاربو دروآیمراشف

 .زاب نیفرط زا اهتسد هزاب اهاپ .دیتسیاب ایرس -۱ : ۹۵ لکش قباطم
 هجره سيس و دی داذگب نار یور ار تسار تسد فک «دبوش مح تسار تمس الاح ۲

 .دورب رتنئاپ ناکماتدوصددایوناذكيد زن ات دیربب نیئاپ دیناوتیم
 الماک زین ندرگ ورسو هد ریگیم دا رف تسادیاب دادنمادد هدیشک تلاحرد بج تسد ۴

 . دین امی یقاب لاح نیمهب دیناوتیم رد ةچ ره .دوشیم مخ تسارب
 هدامش زاو دیڈکب قیمع سفن ًامئاد « دیهد ماجنا پچ تمس زا اد لمع نیمه لاح ۴

 . دینکن رکف رگید زیچ چیهبو . دیرامشب هبت رم دنچایود ۸ ات كی

۱- ۷082-82 ۲ 1۲160۳ 8 



۴۷۱ 

 هد لئش

 «اناسآ رسوناج» رسد ون اذ تلاح - مهد زناب ك وباک
 ١ هینعش وناژ ود تسخن .

 . دیهد دارق هدیشک و داژآ اد تسار یاب سپس ۲

 ۲ دیریگب ار تسار یاب ناتشگنا كون تسد وداب 1

 . دوش مح هیابن وفا ۴

 ار رگید یاهاناسآ دیاوف اناسآ نیا . دیناسرب وناژ رس ار یناشیب دینک یعس -۵

 ۴۷۲ هحفص ٩۶ لکش . دنکیم تیو# ۰



 ۶ لکش
 نی رت لکشمذا یکی تلاحنیا(۱)«ان اس [ کایجب رو»مد رک تلاح-مهدزناش كل وباک

 «یربب مج» ارنآ كيتسانمي2 رد و تسا تانییمت

 .دیداذگب نیمذ یود ادیناشییواهتسد فک ٩

 دین اد رگ رپ بقع زا اد دوخ یاهاپ تفج -۲

 رتهب . دریگب دارق ناترس یود اهاپ فک هکیوحنپ
 فک و دیهد ماجناراوید دانک اد نیرمت ءادتبا تسا

 .دیهدهیکت داویدب اداهاپ

 :«اناسآ كيحرو» دیاوق

 . دنکیم تی وقت اد باععاو تارعف نوتس ۱

 . دنکیم كچوک اد مکش -۲

 ار هدعمو هدود . دربیم نیب زا اد هيب رچ -۳

 . دیامنیم تیوقت
 .دنکیم دوبان اد تسوییو همشاه هوس ۴

 رد هک اد اهنآ یاتهدزناش طقف نم هک دشابیم ۰ ۰۰ ۰) اهاناسآ » نیا دادعت
 . مدش رکذتم دشابیم رتمهم همه زاو دوشیم لمع اکیرمآ و اپورا رد رضاح لاح

 تسا فرصمدع زا رتهب مک اصقا دوجو
 اردوخ تقو هقیقد ۵ ات ۳ طقف بت رمان دوطب ولو , زود دنچرهردای زور رهرد امشرگا

 اریز . تسا شحب هجیثن مهزاب ۰ دیئامنب الاب رد هدش دای یاهتک رح ذا تک رحودای كی قرص

 تاک رحمامتای فصن دیداد یرتشیب تقو رگا . دشابیمفرص مدعای ندادن ماجنا الصاآ رتهب
 یرتدایز تقوو دیتسه دنمقالع یلیخ رگ او . دیهد ماجنا هقیقد ودات كي تدمب كيره ار الاب

- Vrischik_asan 



۳۷۳ 

 یرتشیب تاعلاطمو دینک ادیپ«اگ ویدهب عجاد یاهباتک ودیدرگب ار اهناخبانک هیئاوتیم دیراد

 دوجو«اگ وید هراب رد یدایزو لصفم یاهباتک یسیلگنا ناب زب « دینادیم یسیلگنارگ | دیگاهثب

 . دن دوایب امش یارب دیهاوخب اههناخباتکژا . دراد

 فرص اددوخ تقو هچره نیاربان ؛دیشان طاشن اب و ملاس .دیتسه لیام یگدنذ رد امش

 . دیاهدرک كمك دوخ یداشو تمالسهب تبسق تامهب دیئامنب اگ وی تانیررمت

 ۱ «اگ وب » سفنت

 ای یداسع سفنت زاام هک تسا یطابنتسا یاوس «اگ وی» سفنت ذا یدنه ناضاترم روظنم

 دیافع رب انب «اگ ويد یفنت ۳ تسین مه قچمع سفنت « تسسن یداع یفنت «اگ وی» یفنت ميدادقيمع

 . دداد قیمعو هی یاهفسلق یدنه ناضاترم

 وب سنت لاحرد - ۹۸لکش



۳۷۳ 

 زا ریغ انارب نیا و "«افاری» مانب دداد دوجو ياهدام اوهرد هک هندقتعم یدنه یافرع

 یسک رگ ! لاحو دئنادیم یصوسخحم رهوجو جود اد ءانارید نیا . دشابیمآوه هلکشثم رسانع

 هجوت رگ ! و دیامن شندب هریخذو « دنک راکش ار نآ هناوتيم دشاب هتشاد «اناری» نیاب هجوت

 .دافتسااپهوالعب . ددرگیمجراخ هدافتساالب و دوعیم ندیدداو اوهاب «انارید نیا , دشابهتشادن

 دشکن سفن اهتعاس دناوتیم یدنه شات رم « دوشیمبنج یصاخ و مظنم سفنتهلیسوب هک انارپ ذا
 . دوش هدنز هدادااب همی و دوشب :نوفدم كاخ اهداورخ ریز رد اههتفهو

 ؛ دداد یساوخ هچو تسیچ «انارپد نیا مينيبهب الاح

 یحودیابلعو نیضاترم» : دسیونیم ۲«اک وب اهتاهدباتک رد هکلیویک دام دوسفورپ

 دوشیمتفاییاهدام اوهرد هک . دنشابیم لول اقفتم كوش داثٹتساڑاب مایالا ميدقزا خسانق یایلعو

 . دریگیم همشچرس نآ زا ندبو . تسا ندب تیلاعفد ومو تایلمع مامت مادیم هک

 ریست «هلماکتردقد ینعمبو دوشیم هدناوخ «انارپد مساب «تیرکسناس» تغلب هدامنیا
 . ددرگیم

 تادوجوم زاتادوجوم مامت یناگ دنذ رد هانارب» دوشیمتفای همهیناگ دنز رد «انارپد
 .دراددوجو تاناویح مامت یناگ هنژ ردو كچوک و تگ دزي ناهایگ ات « لماک ناسناات یئبب هدد

 ناویح , ناسنا اذهعمو دشابیمن اوه یازحا زا مادکچیم یلو « تسهاوه دد ءاناربد

 ۱ ۱ . دننکیم یفنت اوهاب اد ءانارپد هایگ و

 . تسین نژیسک ا اما ؛ دوشیم یفلت اره نیس ااب هداملاقراخ هدام نیا

 . تسا رشب یناک دنذ یاساو دوحو رهوج ء«انارپد

 . تسا نایاناد و هفسالف داثآ هیاب و غباوت غوبن ساسا . هاملع مهف همشجرس «انآرب»

 .تساهد رب دوصت قوفام تاماقمب اد نویناحودو ناک داذآ هک تسا یزیح نامه «اناری»

 هکیسک هدتنکیم اهر یناک دند یایند رد ارنآ دنعالطایب «انارب» دوجو زا هکیصاخشا

 .دیامنیه دوخ یاوقو حدد هریخذو دنکيم زک رمتم دوخ دوجو رد ارن آتسا حلطم نآدوجوزا

 یطت دد تسا یتایحسفنت یانعمب هک «انارپد دسیوئیم «اک وی» "بانک رد «تیوهیسیج» ۱

 . تسا ضحم سفنت زا شیب یلیخ شیانمم یک وج
 یوریثالتمدراد رارف سفت مادوامرد هک تسا یگاوف هل زئمب لار یع یک وج رظن رد «انارپد

 تدابعب .تسا «اناری» یدادناجره یتایح یورین ؛ تسا انا ںی مه گفت . تسا «اناری» مهمتا

 عابشااداجهمهو ددادتیارس یتسع ناهج مامتدد هک تسا یناهیک یژرنا عونکی «انارپ»رگید

 . تسا دوجوم اجمه ردو تسا هدرگ

۱- The Complete 'Hlustrated Book of yoga Swami vishnudevanda. 

  ۴ات ۱۴ هفص یخ ر عاش لضفلاوبا هتشون اگ وی اہ تاحباتک ۱۶

  -۳هحفص یدعاس نددیرف همجرت تیوح سمیج هتشون اگ وی باتک ٩۴



۳۷۵ 
 a >> جسضل۹٩۵٩9۹ة۹٩۹ة۹ة۹٩ةةة 0:۳: ۰۰

 یجداخنادنمشن ادزالوفلقن دشهتفگ الابرد هچن[-6ا( رب ههراب ددهدن داگن هدیقع
 زا ریش اوه رد هک مين اديه همهام یلو « دناهدرک لقن یدنه ناضاترم لوق زا مه اهنآ هکدوب

 صنعدنچ نیا ذاریغ ملعو ۰ ددادن دوجو ةانارپد مانب یاهدامرگید ذاگ دنجو تذاو نژیسکا

 سمل ار شدوجو میناوتيمنام هک مه اد یزیج . تسا هدرکت فک اوه رد اد یرگید رسنع

 دیاش د ریگیم همشج رس دالیمزا لبق مداهچ نرقزا یدنه ناضات رمهدیقع تسا مدع هلزنمب مینک "
 . تسي نویسکا هک دن دادیم داهظا ًاحیرص یلو . تسا هدوب اوه نژیسکا نامه اهن آ راظن

 حدد ارنآ اذل , دراد مح مهف و كرد مسج رب هوالع ناسنا هک هندیدیم بوج اهن آ دیاش

 . تسا گگنچهب ثگنهآ تیسن لثم مسجرب حود تبسن دوکیپا هدیقمب هکیلاحرد ؛ دنتسنادیم
 ` عالطا مح عوشومتیا هدابدد هک ,تسا ندب نیشامرد رصانع متا ندشهتفاکش روظنمدیاش

 .تسیف تسد رد یتسرد

 مامت اریذ «مدادن مالطا (هدنداگن) نم یلو هدش یرتشیب تاقیقحت انا رپ هداب رد دیاش
 | هنآ نی رتمهم هک « تسا یسیلگنا باتک هسو یسراف بانک هس «انارپ» هداب دد نم تاعالطا

 . دشابیمن یدیدج یملع باتک مهنآ هک تسا هربک ارس»

 تسینمولعم تسیف كردو لوبق لباقام یارب «انارپ» رضاح لاحردو العف رگ | لاجرهب

 دوش فشد تسا نکمم هدنیآ دد هرخالایایو میتسه عالطایبامای اریذ ۰ ددادن دوجو ًايقاو هک

 نیقلتغون كي هکلب . دادن یدرض اهنتهن یدنهیاهیک وج دیافع نیاب ندرت لیعوهجوت اماو

 . ميدرگیمرب بلطم سب الاح .تسا رث ومو یوق سفنب
 لعف هطساوب ناسنا نوخ رد نویس ا هک روطنامه» : دیوگیم هکلیو سک دام دوسفورپ

 ندب باصعا هلساسرد ءانارید مه دوطنامه دوریمدامشپ نوخ هیلوا تاجایتحاذا نوش لامقناوز

 تیمهامی ریگب اوهذا دیاب اد هانارپ» میتسن اد هکالاح .تسا هتفد دامشب نآ هبل وا تاجاینحا زا

 «می ربیعیپ سفنت حیحص شود نتسنادبو دوشیم كرد یب ونخب سفتت ملع

 ا وی سفنت درط

 :بیت رتنیدب دينشنب ٩٩ لکش قب اطم
 هداهابفک تلاحتب ارد ۰ پح یایهلاشک رد تساد یاپ ءتساد یاپ هلاشک رد پجیاپ -۱

 . تسا نایاب

 . ميفتسمو هدیشک الماک تا رقف نوتس . الاب رس ۰ ولجهنیس ب۲

 ادینیب تسار تمس خاروس تساد تسدهبایس تشگناأاب , دیدنبهب ار دوحیاهمشچ -۳

 . دینک دونسم

 . دیثک ندیشک سنثهب عورش ریذ بیت رتهب ینیبپچ تمس خادوس زا -۴



۳۷۳ 

 وا حب
rp:0 ۳  

 مک مک و هد هرذ اد اوه : فلا

 راش ۸ هکیدوطب ؛ دینک هید لخاد

 رپ الماک اوهاب دیاب هیر « دشکب لوط
 . دشاب هدش

 ندیشک سفن لوغشم هکیلاحرد :ب
 دینک مسجم اراوهریسم نایرج «دیتسه
 یوریث هکاد «اناری» دوخ هارمه هک

 هبد دراو تسا هدننک هجلاعمو هدنزاس

 .دوشيم ناتپچ یاپ « دراو اجنآ زا و

 اوه ءارمه « انارپ » هک دینک مسجم

 یاب ناتشکنا یاهلولسنیرت زید دزآ و

 یاضف مامت یبوت دئنام و دوشیم امش

 3 ۱ انارب اب طولخم یاوه زا رپ امش یاپ
n.دق سی 8  

 ج

 ا

 اگ وی سقنت لاحرد كوب اک د ۹٩- لکش . دوشیه

 ۸ ریارب ود تدمهب ار اوھو دی ریگب اد یتیب خاروسودره هبابسو تصش تفگنااب : :

 هک دینک مسجت هیفاث ۱۶ تدم نیاردو , دینک سبح دوخ یاههیرو پچ یاپرد هدامش ۱۶ ینعی

 شوه اب اد امش دراد «انارپ» هک دینک دوصت ۰ تسا امش یاهلولس یگ دنذاس لوغشم ءانارپد

 . دیامنیچ ملاسو طاثنابو تحبشوخ , هدادااب , دادعتسااب

 .دینک ج داخ ینیبتسار تمس خاروسزا اراوهو دینک دودسم ادینیب پچ پچ حاروس الاح :د

 ینیب خادوسزا اوه هکیلاحرد .دشکب لوط هیناث۸ تدمب و مادآ یلیخیتسیاب اوه ندرک حراخ

 یدامیب و یتسسو فعضو هدش حراخ اوه هارمه «انارید هک دینک مسجم دوشیم جداخ امش تساد "

 هینا یس سیسو دینک هیلخت الماک اداوه , دوشیم جداخ امش دوجو زا یتخبدب و یتحادان و مع
 . دیئامنتحا رتسا

 تسداب وپچتسداب .پچیاپاب هبت رمکیو تساد یاپاب هبت رمکی ارالاب لامعا نیمه نیع
 اعمجهک دیهد ماجنارساب مه هبت رمکیو هنیسسفقو بلقاب هبت رمکیوهنتو مکشاب هبت کیو تساد
 لخادینیب پچ خاروسزا ار اوه هک لوا هعفد هک دیشاب هتشاد داي نمضددو , دوشیمهیت رم تفع

 مداهجهعفدو بح خاروسزا موس هعفدو . دیئامن لخاد یقیب تسارحاروس زا هبت رمئیا . هیدومن

 . رخآ یلا تساد خادوس زا

 یاهلولسمامت دراو اوه ها رمه «اناری» هک .دینک مسجم 4 دینکیم هي ز دراو اراوه یتقو
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 دوریم نيب زا ایش هثعه یتحادان و درد ؛دینک مسجم ؛ د وشسه یلخاد یاسعا مامتو هدعمو هدور

 دوشیم كچوک امش سک و مکش . دوشیم بآ مکش یاهیب رج .

 تسوپ.دوشیم ذاب امشتروص یاهک و رج هادتبا هک دینک مسجم دسریم زفمهب تب ون یتقو
 .دوشیمس زفم یاهلولس مامت دداواوه ءارمه «انارپ» هک دینک مسجم . دوشیم هذاتورتناتتروص

 زاین ره ندب ذا تمسقرهدد « ددرگیم رتشیب نات زک رمتو دنمورین ناترکق « یوق امش هظفاح
 دربیم نییذا اد یدامیبو فعض نآ «اناری» هک دینک مسجت دب راد هک یفضو .

 «اگ ویدیففتهبت وم تفهامش بیت رت نیااب سپ

 نایاپ ذا سپ هبت رم تفه نیمه هتبلا ؛ هباهدرک
 : دیدادن تقو رگ! و تسا یفاک «اناسآ» تاش رمت

 نآ دراو اد اوه و دینک سفنت هبترم هس ای ود طقف

 . تسا لالتخاو یرامیب داچد هک دیئامنب یگاهتمسق

 دیدادن لوپق مه اد انارپ دوجو امشرگ | هک ضرفب

 . ددادرب دد یوق ینیعلت رثا سفنت زرط نیا

 .تسا عوضوم ود نیرمت نیادد هتکن نیرتمهم
 -۸-۱۶تبسن ظفح لواهتکن

 اهدعب هک « دشابب۱-۲-۱ تیسنایو
 دايز هاوخادب اد تبسن نیآ دیناوتیم

 ایو .دیگامن ۰۱-۲۰-۱۰ «الثم دینک

 .دیگامنب ۱-۶ ۶-۲ دیناوتیم
 نای رجلوخدو مسجت مود هتکن

 ًاقیثدهک دشابیم انارپ یگدنزاسواوه

 .دوش تیاعد دياب
 دداد دوجورگیدسفلتع و: نیدنج

 اب دیناوتیه دیتسه هزمقالع رگ ! هک

 ني اهنآ زا «اگ وید بتکب هعجحا رم

 . دینک هدافتسا

 | رک زک رمت یا رب ی رکفشت یاهتلاح

 دايز رايس زین اهتلاح نیا دادعت

 1 ات ودب نم طف اجنیا رد یلو ٠ تسا

 هداشا تسارتدیفم همهزا هک اهن آ زا
 یرکفت تلاح ود نیا شزرا ,منکیم
 هایس هطقن هب ند رک هاگن شزرا لداعم

 ۰ نتسشف صاخ عضد تلعب یلو ,تسا

 .دیامنيملیهست ادرکفزک رمت داجیا



TYA 

 : هتسشن حصد تن

 . دینیشنب ریز بیت رتهب ۱۰۱ لکش قباطم
 رارق اپ یاههتشاپ یود نمیشن و نیمزرب دومعاپ ناتشگنا كون یلو  وناذود -۱

a . دریگیم 

 | الماک تارعف نوتس - ۲

 ۱ . ميقتسمو هدیشک

 ۴ فک و دیشک ناتشگنا ۳

 اهتسد . وناز ود یور اهتسد

 ۰ هدیشک و حیس

 0 الماک ناب زءالاب الاماک رس_۴

 . زاب ناهدو هدمآ نو رجب

 ینیب كون هب اهمشچ - ۵
 تقو ددتچره ,دوشیم هتخود
 تلاحنیمهب دیناوتیمو دیراد

 عون زین ۸ ریوصت دین امبیقاب
 یرکفت تلاح زا یرگید

  چیهب دیابن امشزامت رد .تسا

 | مه تلاحنیا .دینک رکفزیچ
 عونکیمقاورد تسازامن هیبش

 تلاحنیاردهک توافتنیااب .تسایدنهزامن و تدابع

 رکف یزیچهب دیتسین دداق الومعم امش دوخب دوخ
 زک رمت داجیا هلیسو نیرتهب لمع نیا و .دینک
 .تسا رکف

 (شعن تلاحاب) شک ارد عضو ۲
 و تسا دیفم رايس شمادآ داجیا یارب تلاح نیا

 .دشابیمندرک مزیت وتپیه دوخنی رهتیارب یاهمدقم

 :دسیونی» دوخیاگ ویباتک رد تیوهسمیج
 یتلاحب اددوخ یاتاسآ همان رب هزود همه اهیک وج

 نتشایناو ندب مامت شیاسآ بجوم هک هننکیم متخ
 ار تلاح نیا . دد گیم یدیدح یژرنا اب نآ

 . دنیوگ شعف تلاح ای "«انسآ واس»
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 ناثجیاداد یناگ دنز یزورما ياهشکمشک 3 اهداشفاب هژداپم یا رب نی سکنیا ماجتا

 .ددرگ ءدافتسا نآ ماجنا یارب راک تاقوا نییدد تصرف نی رتکچوک ذا یتسیاب هک تسایشزر)

 رته,همه زا «نورک ول-یلس» شور ماهدناوخ نم هکیئاهشود هیلک نیب : لمع ذ رع
 . تسا بیت رتنیدب شود نآ و تسا دود

 هاگناوه رد ددقنآ و دینک دنلب اد دوخ تساد یا, ۰ دییاوخب نیمز یود تشیهب -۱

 دیهدن تک رح چیه یگیدو دیک اهد داژآ و لش هبتمکیو هدش هتسخات دی راډ
. 

 ٣ دیهدن تک رح جیهو دینک لمع بیت رت نیمهب پچ یاپاپ .
 زاب و ممج ړدقنآ ار دوخ ناتشگنا , دی دوایب الاب لاح نابهرد ار دوخ ياهتسد -۳

 مج هکق كي ریلغ  دنتغیب نیمزب ات هینک اهد داذآ و دوش هتسخ یلکب ناتیاهتسد هک یبنک

 ناب
 ات هیناخرحب تسارب پج زاو پجهب تساد زا ردقنآ و دینک دنلب اد دوخ رس الاح ۴

 . دینک اهر ناجیب مسج كي دننامو دوش هتسخ یلکب

 دیئامنتساد یاب ناتشکنا كوت هجوتم اد دوخ رکفو دیدنیهب ار دوخیاهمشج الاح -۵

 ابفک هجوم اد دوخ رکف دولمنیمه , دنوشيمناب مه زا نانشگنا تدلشم مامت هک دینکساسحا

 . دنوشيم , هداهناوو لش تالضع هک دینک دوصتو دیئامنب اهن ارو ابقاس تالشم ابهنشاپ

 تروس رس ؛هنیسومکش هاسعاو يج ټسد «تساردتسدء بچجیایاب ادی رگفت لمعنیمه-#

 . دیهد ماجتا

 زاب معزا اهکورچو تروص تسود دینک روصت و دینک اهر لش ر دوخ تروص تا ۷

 . دن وشیه

 . دیامتب یتک رح نیرتکچوک دیابن امش ندپذا یاهطقن چیه الاح ۸
 . دینک رارکت هبتررم هس اتود اد لمع نیا ٩

 لش اد دوخ ندب رسارس الاح دینامب یقاب تک رحیب الماک لاح نامهب هقیقد دنچ ۱۰
 ءادتب ارد دینک شوک دوخ بلقو ندب ناب رضي طقف «دینکنرکف زبچیهب دینک یعس نیاهدرک اهر

 مک مک دمب یاهزور یلو « دیونشن تسا نکمم اد دوخ باق ناب رض لوا یاهذور ردو نیرمت

 ۔ دیشاب ادصورس نودب و تک اس الماک قاطا كيدد هکنیارب طورخم « دینش دیهآوخ

 . دیزیخ رب اجزاو دیشکب قیمع سفن دنچ -0

 بجوم « دش رکذ اهنآ رد هکییاوفرب هوالع تایلع نیا ماجنا : تایلمع هچیقق
 بلاغ تینابصعرب دیناوتیم تلوهسب ۰ دینک هبلغ دوخ تاساسحارب دیناوتب رتهب امش هک دوشیم
 نیگمغورتاتم دایز اهیتسددان و اهیئافدیب و اهیفطل مک لباقمدد ۰ دیربن جنر داظتنازا , دیوش

 دنهاوخن هی رکب اد امش یدژارت یاهملیف و اهنامد یک دنز زا یشأن ثداوحو میاقو « دیوشن
 هزرابدیناوتیم بوخ توهشو قشع يدامييابو دیشکب قشعذا تسددیناوتیم تلوهسب تخادن ا

 حبس ذا امش دیشاب هتشاد دایتخارد دیناوتیم اد دوخ تاساسحاو فطاوع هیلک هرخالابو دینک



PA: 

 تقوره ینممنیدب دینک لرتنک دیناوئیم اد دوخ تاساسحاو تاک رح هیلک ر سعات دیزیخیمرب هک
 تارثأت جاینحا مدع ماگنهو دینک نیگمغد رثأتم ًادیدش اد دوخ دیناوئیم دشاب جایتحا هک
 . دینک دورسو طاشتهب لیدبت ار دوخ

 ردامشزا هک دینک دوصت تسا رتهب دوخ تاک رح لرتنک یارب : تاک رح لرتنک ٩-

 كلپ رتمکالثم دینک لرتنکاد دوخ یاهدشچ كلپ « دنیامنیم یدادبملیق لاحیهددو مشوره
 ماگته دیشاب بقارم «دینک لرتنک اد دوخ نابذ و اهبل ۰ دینکلرتنک اد دوخ نانخس دین زب
 اد اهنآ . هینک لرثنک اددوخ یاهنسد تک رح .دنفن كو رچدنیچ امش تروس تسوپ تبحص

 .دیهدب تک رح اددوخ یاهتسد تسژای و هدادااب ,دیهدیم تک رح یتفوای و « دیهدن تکرح

 ندیشوپو ندنک « ندییاوخ . نتساخرب .نتسهن دینک لرتنک نتفد هاد ماگنه اد دوخ یاهاپ
 لرتنک تحت اددوخ راک همهو همه ندرگ راک «ندروخ یاج ,نددوخبآ «ندروخادغ , سابل

 . دینکن دارگتذورکپ رد اد «نم» هملک دینک یس الثم دیروآ رد

 ناتهدنخ رگ او « دیدنخن دینک هدادا دریگیم ناتهدنخ رگا : تاساسحا لرتنک ۲

 دینک یس هینیبیم زیگنامغ ملیفد ناتسادای هدننکثأتم ربخ رگ | . دیدنخب دیک دادا دیایمن
 . دینک لر تثک اد دوخ تاساسحا

 . دیئامن یدرسنوخب لیدبت اد دوخ تینابصع دینک یعس دوشیم ینایصع تقوره
 هعرجندیشون اهیندیشون نیرثهب دنیامرفیم (ع)یلع ترضح ناناملسم یک دزبیاوشیپ

 همه یتقد دورمب یلو « دینک لرتنک دیناوئن اد دوخ تینابصع ابمش تسا نکمم . تسا مشخ

 ذا تلوهسب مه اد دوخ تینایصع دوب دیهاوخ رداف یدوزب دیدرک لرتنک اد دوخ تاکرح
 . كغ رب نیب

 رگ !.دیهد ماجنا !دالاب تانی رمت هیناوتتزودره امش دیاش : تاني رمت لحم تقو

 هسای ود ذودره نایمدد ذورکی تسا نکمم اید دینکی اد داکنیازور هسایود یاهتفه دیتسناوتن

 هدادا نانچ دورمب تانیرمت نیا . دیروآ رد لرتنک تحت اهنابایخ و هدادا رد ار دوخ تعاس

 تسد رد اد دوخ تاوهش هیلک هیلک دوب دیهاوخ رداق تلوهس هک درک دنهاوخ تیوقت اد امش

 دوب دیهاوخ دداق یدوزب ؛ دیرین جنر فطاوع ریاسو تاوهشو قشع زا هاگچیمد دیشاب هتشاد
 . دینک كرت ار دوخ تادایتعا هیلک

 متسفاوت كعب لاس تشع یلو مدوب دوخ فطا وع لرتنک کف یگلاس تسيب نس زا نع

 هزاجا:مداد یتیمضو هج رضاح لاحرد اماو , مروآ تسدب مدوخ یارب یشخب تیاضد تیققوم

 اد مدوخ یناود تیمضو ۰ یسنج دوما هدایدد رگید رصتخم ثحب كی زا سہ دیگاسرفب

 .منک شرع

 موس تحبم
 هدارا رد یسنج تالب امن ءاضرا مدعریث ات

 ؟ درییم نیبذا ارام ین ادد یژرنا : ی سنج هک ورین فرص يآ ١



۴۳۸٩ 

 س

 ؟ تسب وخ یسنج تالیامت ندرک هفخو سبح ایآ ۷

 هشاب دداق یسک رگ! هک هنتسه دقثعم أرثکا یناریا نیفوصتمو افرع :؛یدنه تاضات رم

 .دشدهاوخ قفوم زیگنا ذاجعا یاهداکزا یرایسب ماجناهب , دنک هفخ اد دوخ یسنج تالا

 درادنناکمایزیجنینجیلعف عامتجاددو رضاحلاحرد یلو , هتشاد ناکسا میدقدد دیاش

 جیهدینکن یور هدایژ مهیسنچ دومآ ددو دیهدماجن ا!ردوخ تانپمتامشرگ !تسالکشم رایسایو

 ورین وطاشن تدارح داجی !امشددیسنجیوریث قی رطزاهیلخت یهاگ اسبهج «تشاددها وخن یلاکعا

 .ددادیمقفومیگ دنز رد : یرگید لماعرهزآ شیپ اد ناسنا یهاک هک ت سا ورین قفع)» دنکیم

 زاید زب عنم هک اد یبص هیات نیا یلو تسا یبسیلختعونکی « تالیامت ءاضرا
 یسنجیورین ظفاح . دربداکی زین تیفورعمو ترهش «تمنصو نه هادرد ناوتیم تسا یژرنا
 نارپحرو,ارش ؛نازاس همسجم . ناشاقن زا یدایسب . دربداکب شناوید میظتت ءاد دد اد دوخ

 دندوب زین هک دزب نادرمذا یدایسبیلو . دندرکدوخ فدعفرس اد دوخ لازیال یبصع یژرنا

 دندیسد دوخ هک رزب یایفدم همهب نیا دوجدای یلو دندرکیم طا رفا یسشج طباور رد هک
 نیا ددو دوپ یاهداملافراخ یسلج یوریث یاداد ناخ زیگنج ؛ دندرک ادیپ یناهج ترهشو

 انیسیلعوبا . هنامتزاب ندیگنجوشالتو رکفت زا هاگچیهیلو , درکیم یورهدایز زین صوصخ

 باوج تساک ههاوخ امش یگ دنز لوط زا ینارتوهش دد طارفا هک دنتفگ یتقو گر زب فوسلیف

 .نآ (لوط)تیمک هن تسا هجوت دروم یگ هنز (یگنوگچ) تیفیکداد
 .دندوبن دوخی زی ضویمیبط تالیامت لرثنک ددصددءاگچیه زین امیبهذم نایاوشیپ زا یشمب
 قشعرگ | دیشاب هتشاد همان رپ دوخ داکهمه یارب یگ دنز رد تسا رثهب مهامش لاحرهب

 ردایو هتفهرهردو دیسرب دوخ یاهداتهمهب دیناونب امشو دریگن دایز اد امش تفو بشوژور رد

 هیت اب هجوچیهب عورشم قیرط زا هلااشنا دینک یزابقشعمهو حب رفت مه بشوداپ كی هثفه ودره
 درب تهاون نییذا ارامش ٹائپ رمت هجیتن هجوچیهب و ددوخدهاوخن یاهمطا امشششوک و راکو

 امشود رک دهاوخ رتدیدش ارامش تالیامث ریاس تالیامت یدایژ یاشرا هک دیخاب هتشاددایب طف

 رایتخایب هاگنآ « دینک تمواقم دوخ تالیامت نیرتفیمض لب اًقمدد یئح دوب دیعاوخن رداک

 هدناشکیگ داکیب و دامق یوسب هدادایب ؛ دیشکیم داگیم هدادایب ؛ دیوشیم هدیشک فرطرهب

 اب هک هعفدره امش یلد ت تشاد دیهاوخت اددوخ هنازور فیاظو و اهداک ماجنا .داراو دبی وشیم

 هریچ رتیوق تالیامت رب دیناوتیم یتحارب د تلوهسب , دینک هزراپم دوخ تالیامت زا كيره

 هنسرگ . دینکیم ربص تعاسمین و دیزپ ریم نیمذ اد بآ تاویل یلو دیتسه هنشت الثم . دیوش
 درک دهاوخ كمك یلیخ امشب كچوک تاکن نیمه دیئامنیم تمداقم یمک « دینکیم هدادا ,دیتسه
 نآ لابثدب دمآ شیپ رهابد داهنشيپ رهاب تقون آو دینک هزدابم زین دوخ رتدیدش تالیامتاپ هک
 ۱ . دینکیمن لودع دوخ یگ دنذ همان رب او دیوشیمت هدیشک



PAT 

 :نمزا شس رب

 ماجنا یلامعا هچ ٩ هدرک هچ شدوخ باتک نیا هدنسیوف هک , دیس ریپم دوخزا الاح امش

 . دهدیم ذددنا امب هک ؛ تسا مدش قفوم دح هجات ؟ هداد

 ماهدرک یس هتبلا , تسا هدشن پاسچ ذونه هک ماهتشون هناگ ادج ار دوخ یک دنز نم
 یناوج یاضتقیب ميناوج نادود ناناوج همه لثم مهنم یلو . مسیونب اد قیافح ناتمالایتح

 تلعب « مدرکیمت تاحیرفت یادف اد مراک همان رب نم یلو « تسا هدوب تالیامت هاضدااب ماوت

 رگ ا ینعی « دوب دودحمو مک راپس ملیم فالخ رب و ادایجا نم یگ دنز تاحی رفت < ساخ

 تالیامتیاضدا مدعذا یگلاس ۲٩ نسات , تقوهنو متشاد لوپ هن اریذ متسن اوئیمن مه متسا وحیم

 هکالاح و مدش رتلیمیب دوخب دوخ و رتمیالم مک مک یلد . مدرکیم تمدأقم هچرگ مدربیم جند
 دییمن ششوخ بابک ولچ یوب زا هک یریس مدآ دتنام تسرد « ماهدیسد لهچ كيدزن نینسپ
 و شاب دوخ قاطا رد اهنت رگ ا متکیم دوصت مدادن دوخ تالیامتب یهجوت + دوخب دوخ مهنم

 اد نمزغملخاد مهاوخب اد ناشیارذعمراک رد تمح | رم تلعب دیاش هیایب مقاطابیدوشحلامحا زم

 هقوشمو دن اهدرک لاغشا کرزی ناگ هنسب ون و اهب اتک طقف میناوج نادود فالخ رب رضاح لاحرد

 . دنتسه مياهباتک نم یلعف
 ليم السا هک ی ریس سخش و ددوخن اذغ دنکیم هدادا هکیاهتسرگ نیب تسا یدایذ قرف

 حیرفت هنسرک .تبحم هنسرگ « قشع هنسرگ « مدوب هئسرگ هشیمه ,هتشذگ ددنم « ددادن اذغهب

 یگنسرگ نیعرد هک مدرکیم هداراو مدرکیم هنزایمدوخاپ ارثک ایلو .تالیامت ءاشراب لیامتمو

 هجوت مامت تسا لاس نیدنج هک تسنیا شنلع دیاش ؛ مدادن لیم الصا الاح یلو ؛ مدوخن اذغ

 . تسا هدش فوطعم تسا باتک نیا نتشون زا تداسبع هک مگ دزپ فده ماجنارب نم زک تو
 داریا دروم مدوخ زا ندرک تیحص تسا نکمه . تسا هدرک كمك دوخ هب وثب مع نس دایدژاو

 یهتشون رب اریذ تسا مزال «دنناوخاب لد ددد مه یهاگ نم هنیفغاب یلو دریگ دارق اهیسعب

 . دهدیم ساسحاو حور

 اهگتسرفو قاطم یگاهنتدد المف هکلب , منکیمن کف فیطلسنجهپ اهبش رگید لاحرهب
 هناهد رک لوفشم دوخب ایم داکفا اهن آ یاهباتک و ناگ دنسیون طقف « هداوناخو هناخمامت زارود
 نیادنک رییغت نه تالیامت مهزاب , مدرک رب عامتجا نایمهب هدابود رگ | دیاش ۱ تسیف موامم
 هدابدد یمک دیئامرفپ هذاجا الاح . دراد طیحم لاوحاو عاضوا یگنوگچ و تیمضوی یگتسب
 . مينکتبحص نددوخ اذغو اذغ یکنوکچ

 مزاهچ ثحبم |

 1 ميروخب هنوگچو ميروخب یئاذغەچ .ميروخن یئاهاذغ هچ
 ینخستسا یئاذغ یئاسران و یدبرثادد یدامیب عو ره للعزا دصرد دوق میئوگب رگا
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 ینالوط رمع واب هکلب , دنک یم نامدد اروا یدامیب نیرتتخسو ریس اد ناسا اهنتهن بوخ

 و رکف ,دهدیم رییغت اد وا تسوب و هرهج گند « دنک یم مادناشوخ و ابیز اروا , دشخب یه

 رگ ایدعس «دوباذغشیجوم تشاد زارد رمع رگ | حوت هصالخ .دیامنیم تیوقت اروا دادمترا

 ناوریشونا «دوب اذغ ژا شریصتت درک ملظرگ ۱ كلاحض .دوب اذغشببس هدشداتفگ نی ریش ی ماه

 . دوب اذغ زا شریثأت دمآ رد لداع رگا
 تفرخ یناسنا رک ا دوشیم یگاط متاح یدرم رگ :دنکیم ادیپ یدد یوخیدرف یگا

 داوم رشادد تاریبقتنیا همه ددرگ یم رهد غپاون دعآ رس یرشد یگ | . دیآیمدد ندوکو

 . تسا یک ادوخ

 ادیب یگنف رگ هام یاههکلاسی لاخ شندب و.تدوصب رگ « دریگیم شنابذ دازون رگا

 یبآای غاذای یکشم شمشچرگا ء تسا دیفس ای خرس رگا . تسا ءایس شکفد رگا .دوشیم

 هدروخ یتتسبآ ماگنه ددام هکیئاذغاب اهنیا همه تسا یئالطایدوب . ءایس شیوه رگ | ١ تسا
 .داد رییفت اد اهن آ ناوتیم ددوخیم دلوت زادمب كدوک هک یئاذغاب اید دراد یگتسب تسا

 وتحد كی هک دیتیبیم رگا . دش نذ یگلاس لهچ نس دد درم نالف دیونشیم رگا
 ۱ دروآیم رد یگشم یوم دویوم مدآ كي هک دينکیم هظحالم رگا . دیدرگ رسپ هلاس هدجیه

 بجعت دعآ دوجوب دق دنلب دنزرق هاتوک دق ددامو ددپ كی زا هک دیدرک هدهاشم رگ أ

 . دداد دایز اهء زجعم هن وگنیا ذا اذغ اریذ دینکن

 یشذدارپو قیقد تاعالطاو هدش یک اروخ داوم ددومدد یدایز تاعلاطع ریخا نرفدد

 فدک اهنآ دیاوف مدازه هسکی هکلب مدازهکی ذونه تفگ ناوتیم یلو هدیدرگ یروآ عمج

 . تسا دایذ یک اروخ دراوم رد لوهجم یلاطمو كيدات تاکن زونه , تسا هدید رگ

 دایذ ریثأت مه هک رم زا سپ یک دنذ دد هکلب تسا یوم ناسنا یگ دنذ رد اهنتهن اذغ ۱
 . در

 یکی دنامیم ملاسو هددوجن تسد كاخرد اهتدم ندب كي , دوشیم دساف دوژ دسج كي

 بحاسهک ت سا یداوم ریثأتو هجییتن اهنیا ةمهدنکیم ادیبوب رتمک یرگید « دوشیم نفعقم دو

 . تسا هدروخ یگ دنز مایا دد نآ

 تیئابصعو یطیررم عون ره شیادیپ بیس هجیتن ددو «ندب یلک فعض بجوه « هیذغت ید
 ۱ «, دوشیم

 مود تمسق ,دوشهدروخ دیابن هکیگاهاذغ :لواتمسق .دوشیممیسقت تسقهسهب لسف نیا

 ؟ دروخ اذغ دیاب ددقچو هنوکچ - موس تمسق , دروخ دیاب ییاهاذغه؟
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 دوش هدروخ دیاہن هک یئاهاذغ ۔لوا تمسق

 دعاوق ریاس تیاعد و نوح هیوهتو حیحص لوما یود زا هیذقت» : : دی وگ یم یک الپ د

 نی رم ها هب هدنک یم دازآ یلخاد دیفرهزا اد هدادا هک دشاب یمیمسح لداعتیلصا طرش تشادهب

 یئاهذیامذآ اهاذغ نایزای دوسبای ددنوت راک یتک دو لوکساپ رتکد « دهدیمشرورپ ارن آیهجو

 هیلخت یارب دنوشیم رکذ لیذ رد هکیئاهاذغ هنن ام اهاذغ یخرب هک دندقتعم و هدروآ لمعب

 یاهب ارشد وکیل لکلا : دنت رابع اهاذغ نآ و دننک یم فلت !دیبصع یاهورین ذایدایذ دادعم

 یاهریثپ یباریس كوخ تشوگ -زفم ۔ذاغ_ كددا برج یاهتشوگ - راکش یاهتشوگ _هنهک
 .اب رمو كشرت و ورسنک یاهیهامهتخپ یاهیب رچ-هنهک

 ' لکلا « دنق تشوگ كان رطخ یاذغس
 دنق .تشوگ «نتداک لپ رتکد رظن قبطد : دیوگ ی م لیودود یرناه : تشوگ ١

 یاذغتشوگ اریز تخاس دودحم ناکمالایتح دیاب اد تشوگ « دنتسه یاهدنهک یاهاذغ لکلاو

 میهد ماجنا یدایز راک میهاوحب هکیعقاوم دد اهنتو تسا یک رحم عونکی هکلب . تسیث یمذال

 . دشابیم دیفم یرکفای یندب داک زا معا

 دننام ام یاهنادند « تسین یداوختشوگ اب بسانم هجرچیهب ناسا ندب نامتخاس

 یاهنادن دهییشام یاهنادند هکلب . هدشن هتخاسیراوختشوگ یارب هب رگ و کیو ریپ یاهن ادند

 .شدا وگهاگتسد یاهتبسق یاس تسا دوطتیمه تسا هدش هتخاسیراوخفلع یارب هننسوگ وسا

 دادقم یاراد تشوگ هک دومن ضارتعا نیئج تسا نکمم» : دیوگ یم نتداک لیرتکد

 . دشاییم سدع الثم تابوبح یضیذا رتمک بتارمب ت تشوگ تذآ دادقم , تسا تزآ هک 1

 هبدغت میهاوحب رگ | هجیتن ردو تسا زک رمثم تاناویح ناوختسارد مه یندعم یاهکمن

 ناوحتسایرادمم اذغ هدعوره ددیقیهس داوح وعتشوگ تاناوبح دئنامدیاب « دشاب لماکام ینشوگ

 دوشیم تفاب تش رد هک يدا> مومس ندومن یثنخ یاربام ندب هرخالاب ء مینک فرص زین

 . تسین زهجم نیئاموک ولو نیئاموتب دئنام

 یارب دراد یمیخو جیاتنام یارب نآ فرصمرد یود هدایذو تسي رضم هدام تشوگ سپ ۱

 . تسیچ سوسخ نیارد ءابطا ؛دیقم ميتيبهب اعدم تابثا

 .هدننزیفن + دادداب نابز یاداد داوختشوگ ساخشا» : دیوگیم «داشوب» روسفرپ
 یقاچ شارما « مسیئامور ؛ دردرس ؛ دعم تالالتخای بلغاو هنتسه مظنم ریغد نفعتم ع وقدم

 «دنوشیم التپم یرغالاب

 یاراد هک منادیم رم ار ت تشوگ ت لع نیاب نم» :دیوگ یم نینچ لیود ود نتساگ رتکد "

 دنک عفد ارنآ كاینومآ لکشب هناوتیمنام ندب هک تسا دیگونیموبلآ داوم دایز یلیخ دادقم

 لیودود یرت اه فیل ات یدنموریت باتک ذا ١
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 ار اهل ولس هوالعب « دزآسیم مومسم ارندب یاهلولس هذادنا زا شیب یدیگونیموبلآ داوم حیا
 داجیامهنک یمسح یتشوگ یاذغفرصذا سپ یگمع هک یطاشن هجیتن ردو دنک یم كيرحت تبعب
 یگدوسرف زج نآ هجیتند تسا یعونسم شاعتدا عونکی هلزتمب طاشننیا تقیقحدد ددرگ یم
 «دشابیمن

 فرس رد دیاب هجیتندد تسا رسم بلغاو دیفم تردنب هک تسا یک رحم تشوگ هرخالاب

 + درک كاسما ناکمالایتح نآ

 دنق - ۲
 یهاچیالئبع ندروخدایذتشوگ و هئقو ندرکن تک رحیثارب زینیگناخ یاهگس باقا»

 .«دن وشیم فلت یدوزیو «دش

 فرص-هک یلکشب دنق .تسایعونصم دنق « دوصقم هنبلا . تسین تشوگ زارتمک دنق راشم

 .دشابیم شعفن زا شیب نآ درض هک تسا یتردقرپ كرحمو یگایمیش لوصحم عونکی ددرگ یم
 یسدوک یاهسا و دنق

 ناداکشزو نارگ راک ر وطتیمه . دنهدیم اهن آب دن یرادقم ندیودنا لبق سدوک یاهبساب

 هک هنبابیسعژرناو كيرحت عونکی دنق رد « دنهد ماجنا یدایز شالت دندوپجم هک ناگ هنودو

 بذج رشارب هک یعونسم كي رحت نیا نکیل . دنکیم كمك دوخ لمع نداد ماجنارد اد نانآ
 .تسا رضم دناذوسب ارنآ دناوتیمف هک ندی یارب ء دوشیم داجیا مک ارتم یگایمیش مسج كی

 . دنیوگیم هچ هابطا منیپهب دنق راضمب عجار
 تددوختسی رضم یاذغام ندب یارب یعوفصم هنق» دیوگ یم نینچلیودود نتساگ رتکد

 .تسا كات رطخ یتحورضع دایسب لمع هنازود یداع فرصمربهفاضا دنق هبح ششای جنپ ؛ داهچ

 دا زهداتشه زا هک مرادنیفب نم» : تسارت یعطق صوصختیارد نتداک لب رتکد تاراهظا

 هکیدنق رثارب نانآ فصن زا شیب دنوشیم فلت هسنارف رد لاسره هک هلاسکی اق هزورکی هچب
 .دن وشیم فلت دن زیدیع ریشذد

 هدمسیاهیشوخان یقیقح تلع دوشیم تفاب ریش دد هکیئاهب رکیم زا رتشیب یتنعل دنق نیا
 . ددرگ یم كچوک یاههچب یبصع شاساو كان رطخ یاهل اهسا

 هبح لکشب هک تسا یعونصم دنق ذا ترابع كان رطخو رضم دنق هک درک شومارف دیابت

 یتایمیش یورادكی دنن ام دوش فرس دايز هچنانجح دنف ع ون نیا دد رگ فرصم ینی ریشأی رکشاپ

 . دشابیم كلهمو رسم یقیح

 اب یاچ تسارتهب . تسیوقمو دیفم سکمب دوشیم هتفای اههویمرد هک یمیبط دنقو لسع
 . یعونصم دنقات دوش هددوخ امرخ

 لکا ٣
 ددوماهیناسآ نیاپ هکتسا یتعیقح نیا نکیل . تسا تاحضاو رارکت لکلاداضم حرش

 یلکلا بورشم ع ون ره فرس زا یاب هاج ر ولس 4 ددرگ یمن عقاو مدرم هدوت لوبخ

 . درک باثتجا
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 رادقمیتح هک تسا هدرک تب اث «یکسورمارپ آ١ رتکد درادمع یرگیددایس راضم لکلا

 رد , تطنیش لیلعت هک وی ر تالاثخا لباقمرد ار ندب تمواعمو دنکیم فشار هبا لکلامک

 . تسا عونمه یلکبو ینوناق ریغ بورشم کیرمآ یگاضف تاشیامزآ زک رمرهش
 یاوق مدره یتعنص دذقو دايز ت تشوگ لکلافرساب » : دیوگ یم نینج «نتداک لی» شک د

 دور یم لیلحت یصخش یاوف یرهاطظ كب رحت نيا هججن رد نکیل « دننک یم كي رحت ار دوخ

 لب اقم رد تمواقم , ددرگ یم فلت هدوهیب ندب هریخذ یاوق « دوشیم مک وا یتا بح تردق
 .نورمآ هصالخ دوطب , ددرگ یم دایز فلتخم ضارماب التباو دادمتساو دباییم ناصهن اهیدامیب

 . «تسا رشب ناح ياهالب نی رتمهمذا یکی یعوئصم دنفو ت تشوگ ندروخ رد یور هدایذو مسپلکلا

 یاربذک تسا یجراخ رصتع كي ك رحم هدام» : دی وک یم فورمم یانشن اور «هباک ربلآد

 تسسقود نیب هک تسایجداخ صخش كی دننامو دوشیم هدادا نیشناحنطاب دومشب ندز قالش

 رتهب یناددرظن زا هکیئدوصدد دزاس ازجم مه زا شیپزا شیب اد اهنآو دریک دارقام دوجو زا

 . دشاب دارقرب دوجو رصانع هیلک نیب لماک یگنهامهو داحتا تسا

 . دنادیمرضع یک وج یارباد لیذةیذغا (کییدارپ اگ وی ائاه)

 اههیذغ|نیاد , تسام .تشوگ .یهام .ولآ نایب «ریش « ینغود یاهکیک «تارکسم

 ؛تسام ءاهیندرک خرس « دنت یاهاذغ اهدیسا , هزه خلت یاهیندروح مامت هدومن عنم یلکب ار

 ینایلغودک ,لبنت هدک ,هدیسد یلیخ تورف كج.لیگ رات .پارش .نیگنس یاهیزبس ,یینپ بآ
 الاح هشاب یرضع یاذغ تسام و یهام .ریش منک یمن دوضت نم .اهزایپ عاونا . اهتوت عاونا

 .تسینمولعم هتسناد رضم یدنه شات رم نیا لیلدهچهب
 دروخ دیاب ییاذغهچ مود تمسق

 رثک د كلاذعم « ددوخ ناوتیم اریرگید یاذغره لوا تمسقرد دوک ذم یاهاذغ زاریغ

 : دندامشیم لیذ بیت رتهب اد یحص یاهاذف نوت راک رتک دو لوکساپ

 ینیمذبیس «هذات یاهیزبس «فدص «هرک «ریتپ«رتوبک .هجوج شوک رخ تشوک ,تلتک
 .ملک لگ .ملک ؛سفرک . معلش« هتخپ وماخدالاسءدایخ «جانفسا «یگن رف رگنک «هرت «طولب هاش «جن رب

 ار فلتخم داوم یخرب یگاذغ شزرا و هدش سابتقا «هک داک وتاد باتک زا لاکشانیا و

 . تسا رتیذشم همهذآ ودرگ لاکشا نیا رد . دنکیم نیپعت بیرفت دوطب

C 6 
 لا 2 ارم ضسورا وور

 بر بز ه) وب و
 رس یا یمزبی ع۴
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 باصعا تب وقت یا رب یئاهاذغ

 یوداد دنچ زا یگایمیش یاهوداد رکذ یاجب هک مداد حیجرت باصعا تیوقت دوظثمب
 جدد ًانیع هداوناخ بیبط باثک زا باسعا تیوعت صوصخرد لیذ بلاطم اذل مربپ مان یهایگ

 + دوشم

 راهچاتهسع زود هدرکمد هقیقد هد بآ رتیل اب رد ار نادداموب كشخ لک مرگ تسیپ ٦-

 شیب یگا اما ء دداد باصعا تب وقت و نوح هیفصتدد یمهه را هدرکمد نیا « هیشونب ناجنف

 . دوشیم دساف هدومن رییفت نآ ممطو گند هفامب تعاس ۲۴ زا
 دهدیمنیکست ار (باسعادرد) یژلادونع اونا فساجن ربلگ : هدزناب هدرک مد ~~

 تارشم دنتسه باسعا لالتخا هب التبم هکیناسک یارب یاچ هدرک مد فرصم ۳
 . دوشیم مه یرغال ثعاب د دنکیم دایز اد تیثابصعو بآ رطضاو یباوخیب

 هدوب شحب درين تهد نیمه زاو دراد دايز می زینم و تسا یعیبط دنف یارا اش -¥

 . دیامنیم تب وقت و دهدیم نیکست آر باصعاو دزاسیم مک اد تلکساو

 هزمشوخ پوس لاح نیع ددو تسا یوق» نیگارشو و باصعا هلساس یارب ریس پوس -۵
 ًاصوصخم لسق نیا دد نآ فرصمو دوش فرسم دیاب اهناتسمز رد پوس نیا « تسا یعوبطمو

 ۱ . دنکیم تیوقت اد سفتت یداجم

 و یبصع شارما یارب نآ فرصم « دوشیم هک رزب ملک دننام هک سفرک هشید ۴

 . دوشیم هیصوت دن راد اد یرکف داکدک یناسک

 نهآ ومیدس ؛رلک ؛رلک درگ وک ,كهآ می زینم ؛میساتپ ,رفسف یدایذ رادقمیاراد ماداب -۷

 نامرد ¿ نیرتهب تهج نیا زا و دراد یمیبط رةسف دصراد د كي ًابیرقت نی ریش ؛ ماداب لغعإا تسا

 . تسا ییمعو یزغم شارما
Aمیسلک ,نهآ یاهتساشن داومو هنق (ث,ب.آ) ياهنيماتيو زا داشرس درزو هایسولآ - : 

 اد ندب یبصع زک ا رمو باصعا دراد هک یرفسفو ميزينم دشابیم زنگنمد میساتپ «میزینم ؛رغسف
 مک

 دنکیم تیوفت

 هعیقدهدتدم ار هز وباب مرگ یسات تسیب یبصع یگتسخ مفدو باصعاشعادآ یارب ہ۹

 . دینک ةف رسم ناجنفود یلصا یاذغره ذادمب هدرک مد بآ رثیل كيرد

 یاربویوقم باصعا یارب دیوگیمزبس انعن تیصاخ هدابرد هلوترب دراودا رتکد -۰
 دننک مرف رگ | هنکیم كمک مع اذغ مشه ردد دیفم دایسب دنتسح یبصع تاجنشت داجد هک یناسک
 رد یدوخ رسد قشاق كي نآ هدرک مد , دزاسیم هزمشوخ و عوبطم اد نآ مط دنشاپب اذغردد
 ابو اذغ ذاتمن ناجنف كي زور رهو هدرک مد ارنآ هن همیقد هد نیاب هک .تسا شوج بآ ناویل كب

 . درگ فرصم ادع فرص نیب نیب ناجنفهس

 هدرک هیسوت دننکیم نیرمت اگ وی هکیناسکیارب اد لیذ هیذغا (اکیبدارپ اگویاتاه)

 ‹ لسع «ینی ریشنان .هرک ءرکش «یتابتغود , ریش «ترذ هوح ؛مدنگ : : هتسن اد ینهد وس ارنآ و

 .یلاخ بآ و یزیس یددق «یوقم هب رشا .کشخ لیبجنذ
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 تورفكج ءایبول «مدنگای وجنان «جنرب دیامنیم هیصوت ادلیذ هخسن (اتیهماسدن اد)
 یزبس « ریجنا ؛ ژوم .دایخ .قدنف .بانع (دشابیم نانتخرد هویم هیبش هک تسا هویم یعوت)

 ` .الوتاپ گ رب ؛ هکشخ

 ندروخ یکن وگج هداب رد ا وب باتک زا ین ادوتسد

 اگ وی تانیرمت ماجنا رثارب هک یتمالس و هینبذا ددقنآ هک دیهاوخن رگ ا هک تسیهیدب
 نیا رد . دیدوخیم دوطجو هیدوخیمهچ هک هیشاب هتشاد هجوت یتسیاب دنفا رطخبدیآ یم تسدب
 دعم فسن طعف یلصا یاذغ هدعوره رد هک هدش هیسوت یک وجهب . تسا طرش یوړ هنایم دروم

 يانعم دداذگب یلاخ اد رگید عب دد دماشآیب بآ اد هدنامیفاب زا مبد كيو دنک رپ اذغ زا ار

 ءذأدن اناب هنیل و دوشیگنسرگ عفد هک دروخ یردقب یتسیاب اذغ هدعورهدد هک تسشیاروتسدنیا

 . دسرب ولکات هک

 ؟در وخ دیابردقچو هنوگچ ۔ موس تمسق
 : دوشیم جرد یتسددنت دارسا باتک زا لیذ بلاطم «نددوخیگنوگج سوصخرد

 . دیئک زیهرب راگ زاسان ابو لی یاهاذغ ندروخو یزوجریذآ ۱

 , وهاک ,هذات ملک ھگ رب :یگنرفهجوگ ) دینک فرصم دداد «ب» نیماتید هک یگاهاذغ -۲

 -(دنتسه«ب» نیماتیو یادادلاقترپو بیس ریش .دایواخ ,رگج «ترذ .مدنگ ءوج «جانقسا
 . نیباوخب یفاک ددقب -۳
 یزوددینک یعس لقاالایو دینک باتتجا ناکمالایتح ادسورسرپ نک امادد دوشح زا ۴

 . دیزادرپب تحارتساب ادصو رسیبو تکاس یلحمرد تعاس دنچ

 . دی زیهریب یریگتخس ذاو دیهد هولج هداس اد داوشد یاهراک -۵

 . دینک قاعنتسا دازآ یاوه ۶

 . دیهدن هار دوخب مغ و دینک مسبت تالکشم رباربدد هشیمه -۷

 . دی زیهربب هلجع زاو دیهد ماجنا ین اتاپ اد دوخ یاهراک -۸

 . دینک تحارتسا الماک راب كب یاهتفه -4

 هی زجتب و هدوم ادیپ هدرک مهارف اد اسمش تینابصع هک یلمع ندش ینابصع مقوم -۰
 تیمهایب و یگزج امش تبتابصع تلع هک درب دیهاوخیب ابلاغ لمع نیااب .دیذادرپب شلیلحتو

 . درک دیهاوخ شمادآ یاسا ًادوف امش مهم هتکن نیا كدداب . تسا هدوب

 هثاس تار وتسد یصعب

 یاهیک وج یارب هکهدشهتشون هجوت بلجیارب تیرکسفاس لاسر هخسف نابقوفتاروتسد

 دنتف ریمفده یوسب یتسیاب یمکحمو دیدش طابشناتحتنان آ اریذ تسیگارجالا مدال رماوآ دنه
 نددوآتسدب طقق ناشرولفتم هک نیمزبرفم مدرم یارب دوشیم هدادح رشالیذ هکیئادوتسد يلو

 . دوم فهاوخ بسانم تسا اک وی تانی رمق دب وقغی لدیسزژ لماک یتمالس
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 یلومعم یاهاذغ !ریز .دینک باختنایمیبط هیذغازا رودّقملایتح اددوخ كاروخ _فلا

 .دتهذیم تسد زا ار دوخ یگاذغ تیصاخ ًابیرقت هک دن وشیم هیفصت ددقنآ دنی | شوخ یارب ام

 دیدوخب هویم د هزات یاهب ریس دیناوتیمات

 لیکشت نیم برغم رد اد هیذغآ مظعا تمسق هزورمآ هک اریگاهتساشن یاهتاددیهوب رک

 یتمالس ندب تسوپیو هدرک كمک نوخ نایرجب هویمد یزبس .دینک فذح دوخ یاذغزا ههدیم

 دسب هی زبس رد دوشیم ضاررما زا یریگ ولجو یگانیب دایدذا بجوم هک (]) نیماتیو
 : تسالیذ یاهب زیسرد نآ مبأنع نیرثک دزیو دوشیم تفأب دوفو

 یاهءویم  ربس دوعت ملک «جانقسا (دب ورریع اهداسهمشچبآ نایمردهک )یتواغ الوب ٦

 انش بحوم و هدیشخب یتمالس اهنادند و هثلهب هک دنتسه () نیماتیو میام نیرتمهم ژا هزات

 زا زین هزات یاهی زبس . ددادیم ناما رد نوخ داسف یدامیبذا اد صخشو اهمخز عیرس نتفای

 . دنتسه هدنک آ (4) نیمائیو

 مدنگ یگاذت صاوخ . دینکظنفرص یوبسیب نانذاو دیدوخب سوبساب مدنگ نان -۲
 . دوریم نیبذا نآ سوبس نتفرگ زاسپ

 یاساو هدوب () یاهتیماثیو و .یاتپ ءرفف « میسلک عبنم اریذ دیشونب دای ریش ۳
 یمررن و ناوحتسا یگ دننکش یاهیدامیبهب التبا زا اد ندیو تسا اهناوختساو اهنادند یتمالس

 ' . درادیم ظوفحم ناوضتسا

 زاولمم و هنکیم نیمأت اد ندب یارب مزال نیئئورپ اریذ ددوخ هیاب دایز رینپ -۴

 . دداد رغاو دحب زین اد (د) نیماثیدو دشابیم (نیدالفوبید) ینعی (۲ب) و (آ) نیماقیو

 نماضو دنکیم ظفح اد ءرشیورو گندو دوبیم یژرنا دیلوت بجوم (۲ب) نیماتیو
 یاهوی؛نان و ,غ رممخت «تسام .ریشهیامریمخدد هدام نیاو دشابیمباصعا جوسن و مشچیتمالس

 . تسا ناوارف زین

 تسا یهیدب دنهدیم تیمها یلیخ عوضوم نیاب اهیکوج - دیوجب اد دوخ یاذغ -۵
 تفسو كشخ یاهاذغ . دنهدیم تیمها اذغ دوخ زا شیب یلیخ ندروخ اذغ ذرطب نانآ هک
 .دنوشهداتسرف هدحم لخادب یبسو هدش سیخ رگید میام ای بآ رد هدش هیطفهمطق البق یتسیاب

 یارب قازباب حازتما و ندیوج هلیسو اذغ ندرک ییخو ندش همطق همطقو نئسکش نيا

 . ددرگ رظنفرصای هدش یداگنا لهس یتسیابنو تسا مهم هدامل !قوف اذغ مضح

 حشرت عنام یئاساسحا تاناجیه دی راوی اذغ دینسهتین ابصعای ناحیه لاحرد یتفو ۶

 اذغ دیاین هلصافالب شزرو زاس لیلد نیمهب . .دد رگیم لتخم لتحم ممه هجیئنلاب و دوشیم یتعه نیس

 ۱ رتمهدهک دد رگیع ندبشدامیشرا وعیسیا ولدو با رطشاو ندر وج رم ندرکن شزرو زا دروح

 اهیندرک خرسو یدنق هچولک و تاحسیودا لثم رشمیاهاذت نددوخ زا هک تسا یتراوع همهزا
 . دوشیم شراخ
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 شارما رطح شرعم رد هدامل ایوف دن دادن تک رح دوخ راک و لغش بسحرب هک یصاخشا

 . دننک شزرو تعارف تاعاسردو هدرک قاشنتسا دازآ یاوه هنناوئیمات یتسیابو دنتسه یدمم

 .دینک فرصم نیلم یدادقم دوخ ةيذغااب ءارمه هشیههتسوبب ذا یریگ ولج یارپ -۷
 اب هذات یاعهویم « یاءهوهق نان - زا دنتدابع دنتسع نیلم داوم یاداد دایز دادقمب هکیاهبنغا

 اگ وپتانی رمت رگ ! درو یه تسوبپندرکف شزدو . تالغو جانفسا , وهاک ملک . زایب ؛كشخ

 . تشاد دیهاوخن یتحاران ثپح نیا زا دیعد ماجنا ًابترم ار

 دحدماجن | اد دوخ راکات دیهد تصرف دوخ شراوگ هاگتسدب و دیزیهربب یدوخرپذا ۸
 یتسیاپ هدعوره یگاذغ هریج . دنامب یلاخ اذغ فرص ذاسپ یتسیاب هدعم شیاجنگ زاعیرکی

 لتخم اد مشهو عفد لمع هک دح نآهبهن یلو دناشن ورف اد یگنسرگ هک دشاب یفاک م جح یاراد
 تیگاذغ بسک دینکیم فرصم هک یگاذغ رادقمزا دیوجب یسفاک دحهب اد دوخ یاذغ رگ! . دزاس

 . درک دیهاوخ یرتشیب
 شریذپ یارب یگ دامآ بحوم ندب نذو شیازفاد تسا یھب رق یلصا تلع یروخرب ٠

 دیل وتاد ,همضاح لزاتخا .نوخ راشف ,سرقن .دنق ,بلق .هیلک دیک شا رما «تسا فلتخمضارما

 دوخ كادوخ زا اد هتاددیهوب رک یاهاذغ هلحو نیل وارد دیتسه یهب رف داجد یگ . دنکیم

 دیناوتیم ضوع رد . «ریغو یئیمذبیس ۰ نیریش ياصهكيک هددا ,یدنفنان ,نان ؛دینک فذح

 .هریغوتسام « لیجآ «تاجیزبس «هویم «غ رممخت «رینپ ‹ دبنک اهن آ نیشناج اد لیذ یاهاذغ
 .تسا دیفم هداملاقوف مادنا بسانت یارب یسفنت تاني رمتو اک وی ؛ اناسآ تانیرمت

 . دیشونب هویم بآ و نددوخ بآ هیناوتیم اهاذغ هلصافرد -6

 : دراد مهم دایسب هدیافود ادغ ندیوج بوخ - [ذغ ندی وج هراب رد مهزاب

 معاف رم مدات امش دعم :دب آرد یکبآ لکشب ااماک ناهد رد اذغ رک ا هکنیا یکی ۹

 .دیوجن یاذغ هک درادن نادند امش هدعم هک دیشاب هتشاد هحوت «دنام دهاوخ یقاب یوقو ملاس

 حداخ ناهدزا ًادوف تشوک هشیدو هگ د دتنام دوشیمن هدیوج یگاذغ رگا « دن زب نادفد ارامش

 رد رگ ا ,دیراذگی باش هشوگ ردو دینک ج داخ قشاقاب ای یدغاک لامتسداب ناتهکت كياب دینک

 . دوشن هجوتم یسک ناکهالایتح هک دیهد ماجنا اد راکنیا تداهماب دیتسه ینامهیم
 تفگیم یسدنهم یاقآ ؛ تسا هدارا تبوقت د تیب رت عونکی اذغ ندیوح مود هدیاق -۲

 درکیم درد ماءدمم هشیمه هجیتن زد ء متشاد ادغ ندیوجن و ندروخ دنتەب تداع یک د وک رد نم

 لاس ۽ ۰تدم ۽ مداد لاس ۳۸ هک نوئکا یل و موجب بوح ار اذغ متفرگ میمصت یکلاس ۱ لب زا

 نددوخدنتتداعل رت . مریب نیزااد اذغ ندیوجن بوخو ندروخ دنت تداعماهنسناوتن هک تسا

 دینک مسجمو دیدتبهب اد دوخ یاهمشج . ندیباوخ ماگنه اهبشرکم ۰ تسا لکشم دایس اذغ
 . دی روخیم ادع هتساآ و دی وجيم ار ادي دیراد هک

 مزیت وئییه یارب هژوس باختنا ذرط زا ترابع هک یدعب عوضومهب دیئامرفب هژاجاالاح
 داي اد مزیتونپیه تامدقم دینا وتيم مهاگ وی تانیررمت ماجنا نودب امش . ميزادرپب تسا ندرک

 هریخ «ورباوخ» یاهمشچب ندز كلپ نودب هقیقد ۲۵ ات ۱۵ دیناوتب دیاب لقاال یلو هیریگب
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 ءریغ و لودناپو عمش ریظت یکیناعم لئاسواب هیناوتیم . دیدوبن رداق مه راکنیاب رگ | ؛دیوش
 تفرگ دهاوخن ارامش تقو دایز اگ وی تانی رمت ماجنا یلو « دیئاسن مزیتونپیه اد نارگید
 ايو یاهقیقد ۲ ۰ای یاهقیقد هد همانرب دوخ تقداب تاتیرمت باخت او هنلاطماب دناوئیمسک ره

 مان رب یلو مزادرپیم گوی تانیرمتب بش تعاسکیو حبس تعاسمین نم . دین یظنت یتعاسمین
 : دشاب ریز بیت رتهب تسا نکمم امش

 اک وب یاهقیقد هدزناب همان رب

 هفیقد ۱ اگ وی نتسشف ١
 » مین یربک تلاح -۲
 » می یسدنه نام تلاح -۳

 » مین یتامک تلاح ۴

 2 ۷ هناش یود نداتسیا -۵

 3 ٩ نهآ واگ تلاح ۶

 » ١ رسیور نداتسا ۷

 ۶ مین جیپ تلاح ۸

 ١ یئلثم تلاح ۹

 ١+ اگ وپ ذرط تلاح - ۰
 9 ۲ اگ وی سفن -۱

 و ۲ یرکفت تلاح -۲
 , ۳ شم تلاح ۴۳ ۲

 هتیفد ۵ عمج
 هقیفد۱ ۵ ار هایس هطقنهب ند رک هاگن نیرمت . دینک ارجا دیهاوخیمن اردمات ربنیا رگا

 ءایسطقن نیرمتو دیهد ماجنا حبص اد اگ وی یاهقیقد ۱۵همان رب نیا دیناوتیمای و دیهد ماجنا
 رد اجنیا ات هک یبلاطم همهنیا .دیگام رفیم هظحالع . دیهد ماجنا بشای اهرهظ زادعب اد اخند
 نآ رثکادح . دریگب دناوتیم ذودرد اد امش تقو لقادح هقیقد ۱۵ طقف . دش هتشون لصف نیا
 . دیئک نبرمت هقیقد ۰ ات هقفد ۵ دیناوئیم هقیقدکی ره یاچجب ینعب تسا ناتدوح تسد رد

 بانک رخآ دد یردآ ۰ دینک هعجارم هدنداگن هب دیناوتیم تانی رمت حیحص ماجتا کا رب
 سامی ج2

 س سس
 هظفاح رکف زک رمت دشراب ,مئاسار مسجو «حور ءا وب یاهشزرو
 امشهجیتن رد دنکیم دابزاررمع لوطو لداعتم ار ندب ,تیوقت اد
 ,دیامنیم هدامآ مزیت ونپیه لمع ماجنا یا رب اد

mm ۷2٩7٩7 ۰۰ 



 مود شب
 | درک مزیتونپیه نف

 ؟ مینک مزیت ونپیه اد نارگید مینا وتیم دوطچ
 ام شیپ دیاب دادی هنفخ

 اهباوخ دنیپهب یدادیبهب ات
 :هدمدقم

 مد رکیم تبحص مزیت ونپیه هدابددیسانشن اود هدکشناد سیگد یعانصرثک دیاقآ اب ذورکی
 . دداد یلمعو ینق هبنج رتشیب مزیت ونییه هک دوب نیا ناشیا هدیفع هصالخ

 ناوتیم ندرک ظفحو ندناوخاب اد تایبداورش ؛یجداخ یاهنابذ وحنو فرس .هفسلف

 ندناوخاب طتف ناوئیمن هجوچیهب اد تابورک آو یگ هنناد ءانش « یحارجلمع یلو تفرگ دای
 نودبیسک دداد ناکعا یتخسهب یلیخ . تفرگ داپ اهنآ تاروتسدو دعاوق ندرک ظفحو باتک

 . دشاب هنشادن ناکما السا دیاش ینابلخ و دریگبدای اد یگ دنناد داّتسا

 دد و یتخس هب اهنت باتک ندناوخاب طقف « تسا دوطنیمه یدودحات مه مزیئونپیه نف

 . دریگب داي لماک ار تدرکمزیتوتپیه دن اوتپ یسک تسا نکمم یدیدم دایسپ ناز لوط

 هنتسه دلب اد ندرک مزیت وئییه هک دننسه یناسک ناریارد نونک امه هک تسا لیلد نیمهب

 ۲۰ت ۵ طقف هکنیا رتمهم همهذاو دنهدیم ماجنا اد داکنیا هنسکش اید تسد یلیخ دوطب یلو

 مزیتونپیهآدهمه دنتسین دداق یلو , دننک مزیتونپیه دنناوئب ادصاخشا زا دصدد ۲۵مه دیاش و

 . دئیامت

 دوخ دزن هک لیلد نياهب هتداد یبوخ دادعتسا هئبلا ناگ دننک مزیت وئییه زا هئسد نیا

 نمضدددنتشادیم داتسا رگ ا یلو , دن ریگپ دایاد مزیتوئییه یابقلا دناهتسناوت بتک هعلاطءایو
 مزیت وتنبيه ار ساخشا ذا یرتشیب تبسن دتتسناوتیم دندرکیم یط هبشكي اد هلاصدص هد هکنیا

 ریز تالاکشا داچد دنریگیم دای اد مزیتونپیه باتک هلاطماپ ناشدوخ هکیناسک سپ
 . دنوشیم
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 .دنسریمن یاهجیتنهب هجوچیهب و دن ریگیمن دایالصا تقواهلاسزا سپیدایذرایسب هدع ٩-

 دیگامن مزیت ونپیم اد یسک هک دوب دیهاوخن رداق زین باتک نیارد مزیتوئپیه تیهام هعلاطماپ
 یروئت لکشب یبلاطم «مزبتونپبه تیهام ثحبمدد هک ریز یگادتبا دایسب عضوابو تددنب رگم
 یلمع دوطب مزیتونپیه تیهام ثحیم رد ؛ ینابلخو انش یدولت هیبش تسرد تسا هدش هتنگ
 . تسامدشن هداد شزومآ مزیت ونبیه

 اهعامنا سہ دنناوتیم دن راد یرتدایذ تاعلاطمو دادمتساو شوه هک یمک دایسب هد ٣

 . دن ریگب دای اد ندرک مزيتونپیه یابغلا نیرمت اهلاسو
 یهاگ ادوخان يعافد یاهداک وذاسذا اریذدنیامن مزیتونییه اد همهدننا وتیمنهدعنیا -۳

 . دن دادن یعالطا
 دزنلمعو هملاطم لاس دنچ ای كی هذادناب مزیت ونپیه داتسا ميلعت ویئامنهاد هام كی ۴

 ۰ تسا ربارب دوخ

 هلح ر مب اد «ورباوخ» هننسیندداق , دناهتفرگ دای دوخ دف اد مزیت ونییه هکیناسک ۳ ۱

 . دنناسرب مزیت ونپیع قیمع

 یارب ینمی  دننکیم فرص ادیدایز ایس تقو یف ره ندرک مزیتونپیه یارب -۶
 . دننکیم قرص تقو تعاسکی دداد مزال تقو هقیفد هد هک یفنکی ندرک مزیت وئییه

 . تسا مزیتوتبیه باوخ قمعذا یاهلحرم هجدد «ورباوخ» دنمهفب دنناوئیمت -۷

 .تساتدافتم اللماک عوضومود مزیتوئییه قیرطذا ندومنهجلاعمو ندرک مزیتونییه -۸

 لثم تسرد . دنکب دناوتیم مه هجلاعم تفرگ دای مزیتونپیه سک ره هکدننکیم روصت اهیضعب
 ۱ دولت امع نیا ربانب تسهمه هگشزپ تشاد نئشون و ندناوخداوس هک سک رهمینک دوصت هک تسنیا

 . دنک هجلاعم هناوئیمن مه یاهدننک مزیت وئپیهره تسین جلاعم هگشزپ یداوساب ره هک

 :هک دنکیم نیقلتزونپیه لاحددو هنکیم مزیتوئپیه ادضیرم رفنکب هدننک مزیت ونپیهالثم
 هنکیمهدهاشم يداديیذاهعب تعاس دنچیلو «تسا هدش بوخ تفابز تنکل ای ویرادن دردرسوت»

 دوصتهدننگ مزیتوئییهو . تسا یقاب دوخ توب زین نابز تتکلو مهش عورش دردرس هدایود هک

 .مزیقونپیهمعزا هن . تسآ شدوخزا بیعک دن ادیمن و ؛تسیث هدننک هجعلاعم مزیت وئییههک دنکیم ۱

 زاجمهن و دنناوتیمهن ,دننک هارجا ار یشیامن مزیتوئریه دنناوتیم طقفناگ دننک مزیت ونییه
 راکو زاس و یواکناود زا یعالطایب رثا رد اریذ دنیامت هجلاعم اد یناود نادامیب هک دنتسه

 ۳ دام هلم زا رتدب ار زامیب مضو تسا نکمم یهاگ هوجان

 دایذ ناشتاعالطا فالتخا هک دینیبیم اد یدایز ناکشزپ ناتدوخ هناذود یگ دنذرد امش
 یکشزپناداتسا نمضدد .تسا هلبافای تگشزپ هک دینیبیم ادیداوسیپ نذریب هد نالفرد ١ تسا

 . دن داد یناهج ترهش هک دیتیبيم مه اد

 مه هک تسا یسک بوخ دو زیت وتییع رفنکی « دداد یدایزو میسو دايس هنماد مزیت ونییخ

 مزیت ونهیه ملعذا هک.دیتسه دنمق)لع امشهک منادیمنمو هاکناود مهوهگشزپن اود مه « دشاهگشزپ
  .دینکباوخ اد نارگید دېناوتب هک دیشابن مه لیمیب دیاشو دیشاب هتشاد یتاعالطآ
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 دیهاوخیهرگ | یلو مراذگیمامشرایتخارد یتاعالطاتسا مزال هک یدودحاتنم نیارب انب

 دین ادببوخ هسنارفای یسیلگنا نابز الوا یتسیاب .دیوشب مزیتونپیه ملعونفرد یگ زب داتسا
 . دیریگب میلعت نف نیا داتسا دزنرد ًایناث

 هدش شاد مزیتونپیه سیددت یارب یئاهسالک اکیرما صوصخب و یگاپورا یاهدوشک رد

 مزیت ونپیه سیددت و میلعت یارب یهاگشزومآ مه ناریادد كيدرن هیت آ رد مراودیما نمو .تسا

 . میوشب بلطم لصا دراودیهدب هزاجا همدم نیا نایاپزا سپ الاحو . میامت رگاد

 لوا لصف
 هدن وش مزیت ونیبه باختنا

 لوا تحسم

 (درباوخ) نی رتهب باختنا زرط
 یس رب 31 رو :وایهتاوا ونعتحن دوخ ی اهحفص۲ ۸ ۰ ۱باتک رد« رقاه_نذتیو_ما مردن آد

 5" ۱ ا ١ تاشیامزآ زا دروم تسیب یربذب نیقلت

 ۱۳ ۰۰ رباوخ»نیرتهبباختت اذرطهب طوبرم
 8 نامه نمو «تسا هدرک یدوآممج ار

 . ناتسود زا یکی هک ار دروم تسيب

 همج رت ین او ریشاضر یاقآ مانبمدنمشن اد
 :منکیم لقن امش یارب ًانیع تساهدرک

 ۲ تسد ہدا دا یب تک رح ١
 « ناوارف دیک ات اب و درکم تاعفدب
 زایکی هک دوشیم هتنگ «ورباوخ» هب

 دهاوخیمودوشیم كبس درادشیاهتسد

 یارب صاخشا دادعتسا « دیایب الاب

 اهیضعب ؛تساتواغتم نیقلتنیالوبق

 الاب عیرس و لماک روطب اد ناشتسد

 مهذاب یضهبورتمک یخ رب و دن روآیم
 دی ًایمث الاب ناشتسد مه ًارثکاورتمک

  هلیسوب یملعهجیتن ندروآ تسدبیارب
 | هژوس تسدهب یخن «یصوصخب هاگتسد
 نزوس «خن رگیدرسو « دوشیم هتسب
 طخ یذغاک هحفصیور رپ هک تسا یتابث

 | ذاهك دوشیم مولعمهلیسونیدب و تم
 ۱ ۱۰۳ لکش ۱ 5 .دب آيه الابناشتسدردقح «رفندصره
 تست ی g ا ا

1-Hypnotism an objective study in suggestibility ۲- Arm or hand Levitation 
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 ۱ دتساب میقتسم هک دوشیم هتفگ «ورباوخ» هب :(۱)بّععاب ولجهب ندب ناس و ۲

 هک یهاگتسد . دوشیم بذج بقعای ولج فرطب هک دوشیم نیّقلت سپسو « ددنبهب اد شیاهمشجو
 . دنکیم نییعت چنیاب اد ناسون نیا نازیم تسا لصو نآب یتابث نزوس

 دنک لفق مهرد ار شناتشگنا هک دوشیم هتفگ هژوس هب ۳۲) :اهتسد ندرک لفق ۳

 اهتشگناذآ یخرب هجیتنرد دنک زاب مهزا اد شناتشگنا تسین دداق هک دوشیم نیقلت قو هب سپس

 )۱۰ ۰ ۳لکش) نایت يب تیک تخت الصا سوی نو نا

 هدش لق یایتسد -۱۰۳ لگش ۲

 هک دندقتعم دنتسح یتاپ هلت و یمسیت هینام یوربن هب دقتعم هکین ادنمشن اد زا هتسدنآ

 هدارآ 3 هدوید تک نیو ار شرکف نمض رد و دوس هری «ورباوخ» مشح رد تی اب «روریت وني

 نو .دن داد ار هدیهع نیمه مھ لبق تلاح ود دروم رد دوشن زاب مه زا دز وس ئاړهتسد هک دنک

 .تسا یفاک نیقلت هکلب ددادن یرثا هدادا و رکف زک رمت و هریخ هاگن هک دندتتعم نیفلاخم
 نیت سس اه و ار

۱- Body or postural sway r_—Hand clasping 
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 نگتس شنامشچ كلب هک دوشیمنیقلت «ورباوخ» هب (۱) :مشچ نتسب شرامزآ ۴ "

 ندش هتسب یارب مزال نامز دشاب هتشاد یملع هبنج شیامذآ رگا ؛دن وش هثسب دنهآ وخیم ؛ دنتسف

 مشچ كلپ هی تابثنزوس كي ناوئیم یملع قیقد دایسب شیامذآ كاب رد .دوشیم تشاددای 2

 .د ومن تب ار اهن آ یعقاو تاک رحو لصتم هژ

 دیتسین دداق امش هک دوشیم هتفگ «ورباوخههب :(۲)مشج ند رک زاب یئاناون مدع ۵
 .دننک زابا رد و>یاومشج هک دویدنهآ وخن ردافیاسح یاهءهورباوخد .دینک زاب ارد وخ یاهمشح

 یقفا تسد هک دوشیم هتفگ «ورباوخ» هب : (۳) تسد ندش تفس شیامزآ ۶

 ار اهن آ ایو دهدب تک رح اد سش شناتشگنا دناوتیمن و دوشیم مکحمو تفس دراد شاهدش هتشادهگن

 هي ایم تسیپ هجیتن «ورباوخ» یریذپ نیقلت نازيم هب تین ؛ددنب هب

 رب سس سس ی س سس ین اب زا و سرو سس سم رهن ی رب سن سس مس س

 .دنکیم شیامزآ ار هتفریاوخ تفس تسد یگشه تاعالطا هلجمربب هرس یت امرگ ی ورا یافآ ت۴٥ لکش

 ناتو ناز تدمب سکع هعطق كب (۴) سکع یتسدد اب رفت شامزآ ۷

 نیاذا یح رب هکدوشیم سکع هراب رد تالاوئس یک رس كب ںسەس ؛دوش مه هداد ناعن ءوریاوخح» قد

 ناشن «ورباوخد هب یغولش سکع رگ ۱ لاثم ناونعب .دراد ینیقلت و هدننک لافغا هبنج تالاوئس

 ینضا اجک ول وج وک گس نآ غ ولش تیعمج سکعنیا یو هک «دوشیم هتفگ واب تس | هس داد

 e نیا هب طوب رم یملع یبایذرا ؛درادن دوجو سکع رد یکس "الصا عقاو رد هکیلاحرد

 .دوشیم مفاد هژوس لوبق دروم هک تسا تاتمعات هن وگنیا دادعت زا ترابع

- Eyeclosure FF Eye caltalepsy f Hand Rigidity ۴ Picture Report 
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 ا تست سس سس سس

 هلولک كی زا تدابع هک لودناپ كی «ورباوخ» هب :(۱) لودناب شیامذآ ۸

 یود ار لودناپ رگ ا هک دوشیم هتفگ «ورباوخ» هب ,دوشیم هداد ناشن دشابیم خن هب نازبوآ

 دش دهأوخ هجوتد یدوزب .دنک هاگن هل ولگ هب تب اث هاگت ابو هریح دوام و درادمنن شک طخ

 شتسد ای شدوخ هکنیا نودب «دنکیم ناسون هب عورش شک طخ لوط رد لودناپ هلولگ" هک

 دوشپم نیقلت هبت رمنیدنجو دوشیم هداد «ورباوخ» تسدب لودناپ .دنکب یتک رح نی رتکچوک

 .تسا چنیا بسحیب یعقاو ناسوندادقم شیامزآ نیا یبایشزدا ,دنکتک رحب عورش لودناپات

 «حاشررد شیامذآ یاهسکع زا یکی «ورباوخ» هب : (۲) بک رم هکل شاامز[-4

 ریظن ذغاک هنطق كي یود هدش ات بک رم هکل اپ

 هک دوشیم هتفگ واب .دوشیم هداد ناشن ۱۰۵ لکش

 هفلتخم ءایشا هب فاتخم صاخشا رظنزا هکل نیا

 هداد حرش یلومعم یاه خساپ زا ات ود . تسا هیبش

 © نابرگید یلمعریغ و بسانمان خساپ داهچو .دوشیم
 هوس زا سوس هدراد ینیملت هیس هک ؛دوشیم هفاشا

 ی
 اههکل نیاب اد یزیچ دناوتیم ایآهکدوشیم لاوئس
 ۹ م ؟ هن ای دنک هیبشت

 دادمت زا ترابع شیامزآ نیا یبایشزرا

 ۱۰6 لش . تسا هدش هنف ریذپ تانیقلت

 شیامنآ ادامش یئابوبسح ميهاوخیم هک ميئوکيم «ورباوخ» هب :(۳) وب نیقلئ - ۰
 پیت رتهب یئاهبسچرب یرطب شش نیا «ميهديمدارق یرطب شش «ورباوخ» مشچ شیپدد «مینک

 :دن داد ریذ :

 الاح هک ميئوگپم ورباوخ هب - هوهقو سای لگ - زد لگ - لیناو - زوم - یانانآ
 ینیب ولجب بسانم هلساف زا یکی یکی اد اهیرطب هناهد و هتشادرب اد یرطب ره هبنپ بوچ

 هناهد هلصاف فیش اذ شرازگ ار دوخ شساسحا ویب مامشتسا د رج یثیاب امش و ميروآيم امش

 ره هبنب بوج نتشادرب نمض .تسا بسانم رٽمیتناس تسش دودحات هورباوخ» ینیب ات یرظطب

 اهیرط مامت دشاب هنشاد ار یگوب هج مامشتسا داظتنا هک دوشیم هتفک «وریاوخ» هب ی رظهب

 یرطب هس نیا «دوب دنهاوخ دوخ یاه بسچرب یوب ای سناسا یاداد رخآ یرظطب هس زج هب

 .دوب دنهاوخ بآ یوتحم طقف رخآ

 یگاهنیقلت دادعت هب یگتسب یریذپ نفلت تیساسح نازیم رطن هطقن زا یملع یباپشزدا
 . بیت رت هب اهنآ یاهوب لوا یرطب هس هک درکهجوت یتمیاب .دنکيم لوبق «ورباوخ» هک تسا
 سس تن سس .دنادش تاختا شاکی ور اهنآ يوب تدش

ı_ Chevreul pendulum ۲ Ink Blot r_ Odor Suggestion ™ 
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 دننسه لکش كي ًارهاظ هک هبعج هدزاود :(۱) هدن وش نیگنس یاههن دو -] ۱

 نژو ظاحل زا هبعج هدزاود نیا مامت هک دوشیم هتفگ واب دوشم هداد رارق هورباوخ» ولجرد

 اب ار یموسو یموس اب ار يمود و یمود اب اد یلوا هبعج هیاب «وریاوخ» و دن داد قرف مهاپ

 جنپ ,دن رتنیگنس هبجود زا كی مادک هک دیوگب هنقد ره و هدرک هسیاقم رخآ يلا یمداهج

 هبنج تفه يلو .دشاب رتنیکنس یلبق هیمج زا هبمجره هک دوش باختنا یروط دیاب لوا هیمج
 هجرد شجنس رن هطعن زا یملع یبابشزدا .دشاب یواسم مهاب همه ناشیاهنذو یتسیاب رگید
 .تسا یتیگنس دیوگیه «ورباوخ» هک تسا یئاههیمج دادعتذا ترابع هورباوح» یریذب نیعلت

 .تسا « رتکبس» :دب وگیم هک یگئاهنآ یاهنم

 یلایدود هکس هیبش یکجوک یاذامرگ یئش كي :(۲) ام رگ ر وصت شیامزآس ۱۳

 .دوشیم هدنابسچ «ورباوخ» یناشیپ هب

 لصو یرینتم تمواقم میسهب هک | ریحردم دیلک یورگ اهک دوشیم هداد ناشن هژوسب البق ۱

 ديل چيپ جب ردنب هک دوشیم هتفگ «ورباوخ»هب دشدها وخمرگ یتاشیپیودینشنآ هن وگجدن زبتسا

 «ورباوخد مقومنیادد .دوشرهاظیناشیپ یود یش نآ رد امرگ داثآ نیلوا هکنیاات ناخ رجب ار

 سپس .دیامن تگارق اد ج ردم هحفسو هتشاد رب یناشیب یود زا ار ازام رگ یش هلصافالب دیار

 یزمد چیوس كي مقومنیا رد ,دنک راکت و دهد حرش اد لمعز رط هک دوشیم هتفگ ورب اوځ دهب

 یود هحرد هکیتقو دشابیم امرگ نایب رح دویعذا تعنامم شلمع چیوس نیا هک دوشیهذاب یفخمو

 الا و :هک دوشیم بلج هنکننیاب «ورباوخ» هجوت دیسد یلبق هدش تئارق هجرد هب حرم هحفص

 «درباوخد یریذپ نیقلت هجرد بیت رتنیدب «د رک یهاوخامرگ ساسحا نونک مه ,شاب بظاوم
 شتعگنا هو ریاوخ» اهن زا یکی رد دراد رگید هباشم قی رط نیدنچ شیامذآ نیا دوشیم نیعت

 نیشناج یکی رتکلفیفخ كوش كي یرگید دد .دهدیمزآرف .دننک مرگ چیپ میس كی طسو رد از

 .دوشیم ترارحاب امرگ

 قیرطذا یکچوکی کیتسالپوتكي :(۳) ندرک اهد و نداد راشف شبامز- ۴
 اد یمرها دوخ هبونی زین كلبط نيا هک ,تسا لسو یگ دزب ًانبسن كابط كي هب یکیتسال هلول
 :شنیدب .دنکیم مسد یطوطخ (داشفشجنس تل ) فارگ ومیک كب یودرپ هک دزادنایم داکب

 .ددرگیم تبث پوت یودرب داشق میاد

 «دروآیم دراو راف بوت هب دراد هک دوشي نقلت و دوشیه هداد «ورباوخ» تسدب پون

 الاح هک دوشیم نیقلت «ورباوخ» هب سپس .دیسچیم رتکحم «تسا «دیبسچ مکحم اد پوت
 .تسا هتشادهگن لش اد پوت دوشیم لش شنانشگنا

 و مظنم اد دوخ تسد داف دورپم داظتنا هک دوشیم میهفآ «وربأوخ» هب ءادئنبا دد هتبلا

 .دشابیم مرها تک رح رک ادحزا ترابع شیامزآ نیا یبایشزرا .درادهگن تخا وتکی

\_Progressive Weights ¥YHeat ۵ fPress and Kelease 
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 دیفس ذغاک كي یود طخ ۱۲ دادعت :(۱) هدنهد ب رف طوطخ شبامآ- ۵

 هب طوطخ لوط .دوشیم هداد ناشن «ورپاوخ» هب هیناث تفه تدمب كبره یکب یکیو هدش مسد

 : :دنشابیم ریذ بیقرت
 طخ زا رتمیلیم هدناود یدعب طخراهح زا كي ره دداد لوط رتمیلیم هدزاود لوا طخ

 طوطخ یلو دنکیم قدص ۱۱2۹ ۰۷ طوطخ دروم رد عوضوم نیمهو دشابیم رتدنلب دوخ یلیق
 لبق ام طخ اب یداسم یلوط كی ره میدانیم هدنهد بیرف طوطخ اد اهنآ هک ۱۲و۱۰ ۶ ,رب

 هورباوخ» زا دن وشم هداد ناشن طوطخ نیا زا تای ره هک یعقوم ردد .دنداد دوخ لصفالب

 هک یذغاک یود رد لوط نامه اب طخ كب یمود ریذ یلوا نداد رارق اب هک دوقیم هتسا وح

 هکیاهدنهدب رف طخ ره هب هرمن تاپ ندادصاصتخااب هدش هداد تا رمن .دشکب تسا ءدش هدامآ

 . دب ایم تسب دنکيم هفاضا هژوس

 زا فلتخم لصاوفاب هک یذاوم طخ هد :(۲)هدن وشلب وط ط وطخ شب امذ- ۶
 لوا طخ ۱۵ هداهشیشم امزآ دئنام دن وشم هگارا« و داوخ 4 یکییکی دز هد ع ورشن۶ اک هیشاج

 طخ جنب نیرخآ .دنشاییم یتدنلب رتمیلیم» ۲ كيره یدنب طخداهج .دداد لوط رتبیلیم ۲
 جنیزذا كب رهج شایعه ۵ شیامذآ بن ام نداد هرمت و !ارجا شور دنیواسم مهاب لوط رظن زا

 .دریگیم قلعت هرمن كي دنک هقاضا هژوس هد یطخ

 «ورباوخ» هب یکی یرثمیلیم تصش طخ هدزاب : (۳) نیقلت اب طخ شیامزآ-۷

 لوا طخ .دشکب هراپ ود اد اه طخ نیا هک دوشیم هتساوخ «وریاوخ» زا .دن وشیم هداد ناشن

 هک طخ كي مونیاد :دوشیم هئارا هلمح نیا یادا اب مود طح .دوشیم هئارا رظن داهانآ نودب

 ات ولمنیمه و «تسا رتهاتوک طخ كی مهنیا» :دوشیم ادا هلمج نیا يموس طخ رد «تسا رتدنلب

 ره یاری هرمن كيذا تست رابع نداد هرمن و یملعیبایشذدا دباییم همادا لمع ذرط اهطخ رخآ

 .تسا هدش هتف ریذپ نیفلت

 تسا هد هدامششیامذآ هیبششیامذآ ن یا :(۴) وب اب یرب ذب نیقل شیامزآ-۱ ۸
 یزیح یرطب نیا دد» :دوشیم هداد نأش «ورباوخ» هب ریز حیضوت اب بآ ثجوک یرطب ٹی

 ارنآ یددق مهاوخیم الاح دیاهدیئشن البق ارنآ يوپ زگ ره لاحبات امش منکیم رکق هک تسا

 یثفد .مدامشب هرامش كي هبناث رهددو میدادهگنا وه ترواجمرد !رنآ و هتخيد هبنپ یمک یود

 دشاب ناتدای .دیسیوب ناتذغاک يور میوگییم نم هک اد یاهدامش دیاب امش دیدینش ارفآ یوب

 دوزیت ونبیه نامه هک هدننک شیامزآ سپس « تسا هدامش كی طقف دیراد جایتحا امش هچنآ هک

 ۱ نآ الثم هک یوحنب اد دوخ رس و هتخيد هبش زا یک یود كچ وک ی رامب بآ زا یردق دشاب

 ددامشب ۱۰۰ هدامش ات دنکیم عورش و «ددادیم هکن دود هبثپ زا دداد یعویطمان یوب عیام

۱- Trap Line ۲- Progressive Line f Line Test with Suggestiob 
F_iliusion of Smell 
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 يا«رسن یا . تسا « چیه اي همهد شور هی -ک ریذج نفل نا ریه هب ندآد هرم د یبایشزرا

 راهظااب و د وشن هدینش یرایظا چیهرگ او «دوشیم هداد (۱۰-4) هرمن «دنک تشاددای «ورباوخ»

 هبتجیشیامذآ نیا هک دداد راهلنا هژوس رگ او دوشیم هداد (۰) ءرمن دشن هدينش یگوب هک دیامن

 .دوشیم هداد (-۱۰) هرمن دراد ینیعلت

 مزیت وتییهد هب داده رامش طح ۲ ۴دادعت 4٩ ) یطخ لوط صیقن ودض ییقلن -1۹

 رتمیلیمداهچ یدهب طخ رهلوطد رتمیلیم ۱۲ طخ نیرتهاتوک لوط .دوشيم هداد ناشن «هدنوش
 رظن زا طوطخزا كب مادک دنک نییعت هک تسنیا ؛ورباوخ» هفیظو تسا رتهنلب دوخ یلبق طحزا

 ۳۲ طخ نلوا .دنتسه هسیاقم لباف دن وشیم هداد نادت بیترت هب هک یرگید طخ هساب لوط

 ۸۰ یموسو(۱۷۲ «دامش طح یواسم) رتمیلیم ۵۶ طخ نیمود (۲ هدامش طخ یواسم) رتمیلیم

 رد هينا جی تدمب مود یرس نیا طوطح زا یکی .د.شابیه A) هدامش اط یواسه) رتمیلیم

 طولطخ لوا یرص زا ارن لدامم هژوس نآ زاس هدریگیم دارق «هدنوش شیامذآ» دید شرعم

 هداشا یریز لصافالپ طخب هدننک مزیتونپیه یرباوخ» باختناب هجوت نودب .دنکیم ادیپ
 .«دشاب ... هدامش طخ نیا دینکیمن رکف» :دسربیم نینحو هدرگ

 .داشا نآ نیریذ طخ هب هدننک شیامنآ .داد قفاوم باوج لاوئس نیاب هژوس رگ |
 .دنکيم دارکت اد دوخ لا وئسو هدومن

 یارب رفص :تسا سیذ بیترت هسب یریذپ نیقلت نازیم شجنس یارب نداد هرم زرط
 .هژوس لماک تمواقم

 -((۲عارب ۳) ن(۳ یارب ۵) -(۴ یارب ۶)س(۶ یارب۸) - (نیفلت۶شریذپیارب هد)

 .(كي یارب كيو)
 گند شش شیامذآ نیا دد :(۲) اهگن د هلیس وب یری دب نیقلت شامزآ ۰

 یاهعب رم یود رب اهگند نیا شفنبو یب آ ریس -ددز ۔یجن دان زمرق :دوشیم هدرب داکب
 زا لوا -(عمج رد عب رم )٩۰ دداد دوجو عب رم هدزناب گن د رهزا .دناهدش هیهت یچنیا كی

 دهدب هدننک شیاعذآ تسدب یبآ عبیم ودو :زبس كی ءزمرق هس هک دوشیم هتساوخ «ورباوح»

 ابسبس لمع نیمه .تسا هتشاد رب عب رم دنچ گنر هس زا كی ره ذآ هک دوشیم لاوئس هژوس زا

 كنج هک دوشیم هتساوخ « ءدز وش شیامذآ» زا ءهرخالاب و دوشیهنا رکت زبس ۲ و شفنب هس درز كی

 لاوئس هژوسزا ,لمع نیا ماجنا زا سپ دهدب هدننک شیامزآ تسدب درز ودو یتفتب كي , زمرف

 هک تشاد داهظا هژوس گا :تسا هدب داکب یجندان و زمرق .شفنب عبره دنچ هک دوشیم

 هتفد داکب درز گنر دنج هک دوشیم لاوئس وا زا تسا هدشن هدرب داکب یجتدان هگن د چیه

 شود تسیب .دشابیم (۰)ای۱۰ یحندات یاهمب رم دادعتب هتسب شیامنآ نیاب نداد هرمن .تسا

 هداتسا درو لمع رد اهن یاب دنح طو دش نایب الاب رد هک یاسج «وریاوخ» باحتنا

1- Contradictory Suggestion of ۰ 

۸2- Directive Suggestion of color. 



۵*۹ 

 دهاوخب یدنمشناد هکد ریگیم رارق هدافتسا درومیماگنهاهشود هیقب .تسا ناگ دننک مزیت وینم

  دهذب ماجنا مزیت وٌییه رد یریذب نیعلت هزاب رد قیقد یملع تاشامزآ رس كب

 و لهس سود دنج را طعم م زین وديه یاملعرثکا .درک دیها وخ هدهاشم ریز رد هکنانج

 مزیت وتییه ناداتسا مینیب هب لاح نتا کیم هدافتسا ساسح «و زیاوخ» باختنا یارب هداس

 . دند رگمم .داشتسا ساس «هدن وش مرمت ونييه» باختتا یارب یگاهشور هحذا لمءرد

 مود تحبم

 «و ربا وخ» باختنا رد مزن وپه ناداتسا شور

 ناتسلگنا هعماجب اد مزیتونییه هکدوب یگ دزب روزیتوئییه دنمشن اد سیلا دوسفورپ

 لامعا یارب مزیتونپیه ذا ناتسلگنا یاهناتسدامیب و هاگشناد دد ۱۸۳۷ لاس ددو درک یفرعم

 درک داریا یبل اطع (مسیت هینام) مس رمسم هزاب رد ۱ ۸۴۲ ردو 3 هدافتسا درو نودب یحارج

 دروم اد مسيت هینام عوضوم ضرغ و بسعت نودب دیاب ناگ دنونش :تفگ دوخ ینارنخس رد و

 .دننکهحوت شتاداهظاب تسرد و دنهد رارق قیقحت و هعلاطم



1۰۲ 

 ساس ءوریاوخ» باختنا یارب «سیلا» دوسفورپ : ۱«سیلا» روقو رب شور

 یریاوخ» اب «مهب هدیبسچ اهوناز هتخیوآ نیفرطب اهنسد ءالابرس ,دیتسیاب میعتسم هک تفگیم
 ار «هدنوش مزیتوئییه» یاعهناش شتسد ود اب تفرگیم دارق شرس تشب دد «درکیمن تبحص

 تشادیمهاگن «وریاوخ+» یاهفتو زا یتدود یتمیئناس هد هلصاعب اد شثتسد سیس دادیم شلام

 ار شیاهثسد ًادجم «دیشکیم دوخ فرطباریو دشاب هدیبسچ شئسد فک هب «ورباوخ» هکنیا لثم
 لیامتم بقعب ورباوخ رگ | تشادیمهاگن «ورباوخ» یاهفتک ذا رتدود رتمیتناس هد هلسافب
 .دروخننیعزب هک تشادیمهاگن واندب لئاح اد شیاهتسد هتبلا .تساساسح «ورباوخ» هک هشیه

 ۱۰۶ لکش

 داسا یم اب و تسشن تسشن یه هوس یولج نسا روسفورت ہا نیمس دوست و رب شور

 رتشیب مهزاب ۰۰ ۰ رتشیب دهدب داشف ار شتسد دادیمروئسد و تفرگیم تسدرد ادواتسشتشگنفا ودسیس

 . ینک ادج نه تسد زا اد تتسد یناوئیمن تفگیم یمیالم یادصاپ دعب

 یقاب لاح نیمه رد هتیقد دنچ دادیم شلام اد هژوس تساد تسد پج تسداپ اددجم

 «ورباوخ»رگ | , دوشیم ادج تتسد الاح تفگیمو درکیم توقوأ تسد یورب ءاگنآ . دنامیم

 .دومنیم باختنا ندرک مزیتونپیه یارب و تسایساسحهک دشیه هج وتم تخ ادن ایم نیئاپاد شتسد

 ساسح «و ربا وخ» باختنارد زنی ال یدا رنک شور

 مزیتونپیه» باختنا دد یشیامف مزیت ونپیه نیصصختمنی رثگ دزب زا یکیزنبال یدارنک
 ,داتسبایم نایعاشامتلباقمرد تسختدیکیم هدافتسا ءاهئسد ندرک لنف شود زاساسح «هدن وش

 .دوخ رکف لاقتناو ءاگناب درکیم یمس « درکیم هاگن نایجاشامت مشچهب تک رحیب هتیفددنج

 ينعي « دشيم قفوم یبوخپ راک نیا ردو دیاسن دوخ تاک رحو اهمشچ هجوتمو تک اس اد همه
 ادنایحاشامت دوخ کف لاقتن او هاگناب طقف «دیکامیشبهحوت تسادنمشهاوخ » :دی وگب هکنی انودب

 یمعیبط یادص تای اب تفرکیم ارف ار احهبه و سک همه توکس هکنیاذا سپ سپ ۰ دومتیم هجوتم و

 ۰ تفگیع باتشو هلجع نودب ۰ یداع تلاحو تک اس.

 ۲ ناب اقا و اهمناخ

 . مراذگب شام هلحرمب ار یعونصم بآ وخ دین وت تردق ميها وخیم نم
 نزواب و قیمع یایهسقت هلیسوب باوخ «مزيل ونپیه» ملک زا ام روظنم .باوخ یبنعع هونییه» هحلک

 ۳ . تسا دانش ۳

 دنا وتيم لاس و حیحص , یلوسم صاضشا طقف « نوش مزیت ونییه دوخ لیم فالخ دنا وتیمن یسک

 . دن وش مزیت ونپیه

 . تسا بجا و و یرورش تایلمع ماجف او هنلتخم لحا رم نایب عقومرد توکتسو امش لما ی راکه

 .مربیم راکب ار تعیبط یاهن ون اق طقفو طقف مزیت ونپیه داجیا یارب نم

۱-۳۷5 ۲ Gesmen 

  ۳یئالعدیحآ یافآ همج رق شد يدا رنک یک ۵ فیل ات یعوتعم باوخ دا رسآ باتک زا



۳« 
 سس ۰

 ناتفگناو .دنتسیاپب دن زیخ رب هک تفکیم نایجاشامتهمهب ۰ هاتوک ینارثخس نیاذا سپ

 سپ هک درکیم نیقلت نایچاشامت هب سپس دنشکب قیمع سفن مهاب همه و دننک لمق مهدد اد دوخ

 مه ذا اد دوخ هدش لغم ناتشگنا هک دوب دیهاوخت ددا# امش مدرمش ۳ هدامشاب نم هکنیا زا

 «  دومنیم مزیت ونپیهو باختنا "اد ساسح «ودباوخ» بیت رت نیدب دینک زاب
 هک تفگیم ناگ دنوش شیامذآ هب رتشیب رکف زک ست داجیا یارب . زنیال یدارنک رتکد

 هجوتمرتشیب اد ناگ دن وش شیامزآ رکف بیت رق نیدب «تساامش هداراو دایتخادد امشیاهوژاب و

 تیمها دایذ هرگباوخد راتفد و تاک رح و ندیشوپ سابل زرطهب زنیال یدارنک رثک د
 یچاشامتاتدشاپ تالآ روپذ نودب و هداس یتسیاب هدننک مزیت وپه یاهسابل هک دوب دقنعم دادیم

 هلحع نودب د تناتمو راقو و یدرسنوخاب موت هک راتفرو تک رحهب و . دوشن اهسامل هجوم

 . دادیم تیمها دای ذدثاب باتشو

 نیلوک هرتک د ساسح «و ربا وخ»باختنا رد «تندنیلوک » رتک د شور
 درکیم باختنا ار «و رباوخ» ندناهاگ ۲ و عالطا نودب+تن ب

 كی زا < دندوب مهدود ق دنجاج عمج فای رد یتفو , ( زین ونی تردف بانک هدنسی وف

 ار دوخ هژوسو ‹ دادیم ماجنا عمج نیب ړد یشیامذآ یثعی ۰ درگیم هدافتسا یاهناک ریز شور

 مه «ورباوخ» دوخینحو سکچیه هکنیا نودب تفرگیمرظن ردو درکیم باختنا دوخ رکقدد

 ۱ . دوش هجوتم
 . تساهدوب هثوگج هنادنمشره نمخددو هداس رایسب شود نیا مینیب هب الاس

 تبحص عوضوم دند کیم تبحصو هتسشن مهزود ياهدعاب هکنیا نمضدد «تنی» رتک د

 . دادیمماجنا یعیبطد یداع یلیخ اد لمع نیا هتبلا « دیناشکیم یگوگتسارو یگوگشوردهب ار

 : تفگیم دعبد

 متفاب رد هکیزور نمو « تفگیما تسار دیوگب غورد ټفاوتیم هکاجت ارګ ره هک متخانشیم ار یدرمد

 ناتساد تسد رد الومعم هک دین ادیم مهامش الامتحا و مدشن بجعتم چیه تساهدیل وریکچوک یوم شتسدفک رد 4
 «دیوریم یل وم دنب وگیم هصق هک اهن آو نایارس

 یسک هچ دنیبهبات .درکیم ناگ دن وتشهب یهاکنناتساد نیا نتفگ زا سپ «تنب» رتکد
 دن داد هک درک یم ادیپ ادرفن دنچای كي رگ او .دنکیمهاگن دوختسد فک هب یکشاویو یناهنپ
 درکیمن اهن اب یهجحوت رهاظددو , دزوأیمت دوشیوردب هج وچیهب < دننکیم هاگنناشتسد فک هب

 مريت ويه فا رطاسب اد تحب عوضوم یتذم زا سی تفرگیم ظن ریز اد اهنآ نطاب رد یلد

 هتبلا «میامن مزیتونپیه اد ناتیا مرضاح نم دشاب لیام سک ره الاح» تفگیمو ٠ دین اشکیم

 . البفهک اد یناسک ) امشو امش تفگیمو درکیم اهنآ هرهجهب یهاگن < دندشیم بلطواد رقف دنچ

 یرفنهنچاپ كی نآ سپس و « دیداد یرتشیب دادعتسا ندش م ریت وئیپه یارب (دوب هؤ رگ رظف دد

 . دومنیم مزیت وتییهو باخت | هند وب ءدرک هاگن ناشنسد فک هب یکشاوی هک ار



۵۰۳ 

 تسد تشپ ندرک مرگ هلیسوب ساسح «و رباوخ» باختنا

 شیاسذآ» ۱۳ هرامش شور ع ون زا هثیلا و تسا «تنب» یتکد شود مه شود نیا

 . دشابیم هامرگ روصت

 سک ره.مداد ند رک مزیت ونییه راب رد یلماک تاعالطا نمهک تفگیم,ءادتبا «تنی»رتکد

 4 ون ود رکیم باخا ار اهبلط واد زا یکی سيس ه میامن م زین وئدیه مرشاح نم دشاب بلط واد

 : تفگیمو تشاذگیم وا تسد تشیهب اد دوخ هبابس تشگنا

 هک یلحمرد امش تست تشب هبل ال هب هين ا ,دوشیم امش تسد تش دراو یقرا رح نم تشگنا كون زا الاحد

 «دش دهاوخ رشعرگ ماهتشاذگ | ر متشگن | نم

 تبسا هدشغ اد شتسد تشو هک درکیم دارفا هدنوش شیامذآ رگا نیفلت هفیقد دئجذزآ سپ

 ۰ درکیم مزیت وئییه اد وا سیسو تسا ساسح «وریاوح» هک دشیم هج وح

 زیم یور زا هدنوش مژیتونپیه تسد یدارا ریغ ندش دنلب

 تددق» ناونع تحت دوخ باتکدد الاب هدش دای شیامذآ ود رب هوالع «تنب رتک د»

 دا .تسا هدرک یک ذ اد یرگید یاهشیامزآ (تسا هدشف همجرتیسدافب باتک نيا) «مزیت وئییع

 عفاورد شیامذآ نیا . دشابیم «سامت نودبو یداداریغ دوطب تسد ندرک دنلب شامذآ» هلمج

 تشیدد ادورباوح «تنبد کد هک تسا تسد هدادایب تک سح )۱( شیامذآ نامعزا یعون

 . درکیم نشود الماک ادزیم حطسو دناشتیم زیم كی

 درکیم ورش سپسو دادیم دارم زیم یود اد «هدنوش باوخ» ناتشگنا كونات جنرآ زا

 زيه یود زا هدنوش شیامذآ تسدات درگیم نیئلت و دادیم ساب رد | ؛ نداد ساب تسد يود

 مسج ندرک زاب یئاناون مدع قدرط زا ساسح هژوس باختنا

 اهتنم هدش هتفگ ااپق هک تسا شب امنآ تسیبذا مجنپ شیامذآ نامه حقا ورد شب امذآ نیا

 . درکیم هدافتسا نآ زا صاخ لکشب «تنب» رثکد

 و تشاذگیم «هدن وش تبآوخ هرس قرف رب ارد دوخ تسار تسد تشگن اكون «تنب» رتک د

 شئامشج تس أ وقیمن دون سابح هر وس رگا .هنک زاب ار شنامشج تسین رداق هک د رکیه نیفلت

 . دنک زاب اد

 ساسح «وریاوخ» باختنا رد هدنراگذ شور

 ۰ مربیم راب و یصاخ شور لاوحاو عاضواو تیعق ومب انب سا سج هوس باختن ارد ره

 هدافتسا اهئسد ندرک لفق شورزا هک رزب یاهینآ رنحس تاسلحرد الّثم . دشاب دایز هدع گا

 . مدربیم راکب یدارفنا شیامزآ ۰ دنشابرفن دنچ طقف رک | یلو ميامنیم

 هیناثهبدیناث «ورباوخ» هکنيا یاریو نبرباس قیوشتو جیهتیارب «یدارفنا شیامزآ دد
 شور كي زا هک یذمم نیدب . منکیم هدافتسا یبیک رت شود كی زا دنک ادیپ کرتشیب یگ دامآ



2۰۵ 

 هک لیلدنیاب ۰ مسرب رتتخس نیقلت كي هبات منکیم عورش دنهد ماجنا دنناوتیم همه هک هداس
 نگنسو رتتخس تانیغلت هک بیت رتهب هجیتن ردو دنکیم لوبق یدوزب اد هداس نیقلت «ورباوخ»

 هبترمنامه ذا رگا یلو . درک دهاوخ لوبق یرگیدذا سپ یکی ادتانیقلت همه هژوس هنوشیم
 عون ودنم لاحرهب . دوب دهاوخ رتمک تیقفوم ناکما دوش نیگنس شیامزآ كي ورباوخاب لوا
 ۱ منکیم فی رعت یعمج هتسد شیامزآ و یدارفنا شیامذآ ناونع تحت ار دوخ شیامزآ

  ورباوخهب تسخن « منک شیامذآ رفنکی ذا مهاوخب رگا : یدارفنا شیامزآ د١
 اهشیامذآ و درک مهاوخ شیامذآ جنپ ای داهج امشزا هک میوگیمواب و « دتسیاهب میقتسم هک میوگیم

 . منکیم عورش ریز بیتررتهب ار

 ودره هک نکهدادا . میوکيم ورباوخمب : اهتسد ندوب لش  لوا شیامزآ
 تشگناودلوتایو تک یاهنیتسآ هبل تشگنا وداب دعب .دشاب نازیوآ و لش فرط ودردتیاهتسد
 لشاد شی اهتسد تسا هتسناوت هژوس ای آ هک منیبیمو ,منکیم اهرو مروآڀم الاب و مریگییم ار هبابس

 دمهفب ارم دوصقمات مهدیم یرتشیب حیضوت شیارب دوب هتسناوتن رگا ؟ریخای دنکاهر هداهناوو
 .منکیم ع ورش تسا رتتخس یلوا شیامذآ زا هلپ كي هکار مود شیامذآ دوب هتسئناوت گاو

 تسد تشگنا ندرک اهر زا سہ (۳) شی امزآ رب وصت -۱۰۷لکش
 دتفین نیل اب دازآ و لش یتسیاب هدن وش شی امزآ

 : تسد فک یور تسد فک - مود شیامزآ
 رههک میوگیم وابو متکیم ذاب ورباوخ لیاتمدد اد دوختسد فک ودره مود شیامزآ رد



۰۳ 

 یاهتسد ی ور شیاهتسد هک دنک هدازا الاحو دهد دارف نس تسد فک یور ار دوخ تسد فک ود

 .ژوس یاهئسد رگ | مدوآیم نقاب اد دوخ یاهتسد یناهگاندولعب دعب « دشاب هداهناوو لش نم
 . تسا رتلکشم مود شیامزآ زا هلبكي هک منکیم عورش اد موس شیامزآ دوب هدادایو لش

 ۱۰۷ لکش

 تسدکی ندوب لش . موس شیامزآ
 زا اد شتسدکی دیاب طقف الوا اریذ تسا رتلکشم یمک مود شیامذآ زا شیامذآ نیا

 اب ۱۰۸ لکش دننام هک بیت رتنیدب دوشیم ماجنا لمع شدامشاب ًاینائو دنکحراخ لرتنک تلاح

 شتسدەک دنک دارا می وگیم وابو مروآیم الابو هتفرگ ار ورباوخ هبایس تشگنا دوختساد تسد

 دتفیب دیاب شدوخ شنسد منکیم اهد ار شتسدو مرامشیم تفه ددعات نمو دشاب هداهناوو لش

 اهرهدادایب و لش ورباوخ تسد یگ ۰ منکیم اهد ارشتشگنا ۵ ای ۴ ددعدد هدامش نمض یلو

 . مژادربیم مراهح شیامذآ هب ‹ فش

 تسد فک کور تسدفل ش امزآ -۰۸ لکش

 یارب یبوخ دادعتسا امش میوگیم هژوسب : بقع زا بذح . مراهچ شیامزآ

 شطرش یلو ۱ منک بذح اید نهآ دثنام بععذا ار امش مهاوحیم الاح .یراد ندش مزیت وئپیه

 تفورهو یشاب فرطیب الماك هکلب ۱ ینکن ارحا یدارا محارم روتسدو ینکت تمواعم هک تسئیا

 . نکن تمواقم یوشیم بذجو هدیشک بقعزا هک یدرک ساسحا

 تفهات كب ددع زاو مهدیم ساب دوخ تسد ودرهابو مریگیم دارق هژوس ب ید پس

 مزیت ونپیه اد ناشیا ًاروف دش بذج عیرسو تعرسب یگ او دوش هدیشک بقعب هژوسات مرامشیم
 نانیمطایارب اد مجنپ شیامذآ و دشن ماجنابوخ بذجو هدیشک لوط یمک رگ | یلو «میامنیم
 . مهدیم ماجنا رطاخ
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 هدش لف یاهتسد ریوصت -۱۰۹ لکش
 نامشچب هاگناب شیامذآ نیا دد - هژوس تسد ندرک لفق . محنپ شيامزآ

 مکحماهتسد رگاو دوش لفق هژوس یاهتسد هک منکیم هداراهد زیس ددعات شرامشو نیقلت وهژوس
 .میامنیم( مزیت ونپیه هقیقد جنبات ۲ هلصافرد ار ناشیا ًادوفو هدوب ساسح هژوس دندش لغق مهدد
 ۱ ۰ لکش

 ایودراد هاگن رس یالابای , دراذگب رس یود ار دوخ یاهتسد هک تفگ ناوئیم ورباوخهب

 . درادهاگن دوخ یوربور دد لفق تلاحب

 رتهدامآ و رت رک یمتم شرکف هژوس هیناشهب هیناث هک تسنیا یبیک رت شود نیا یرت رب
 میدداقمهام هک دن دادیم داهظا و دن وششیامذآ هک دن وشیم بغارنایچاشامت ریاس هوالعب و دوشیم
 میدادهگن لش اد دوخ یاهتسد ميناونی-»

 یعسو هناهتشاد لیم هکنآ اب صاخشا زا یدرایسب هک ماهدید هب رجتهب (هدن داکن) نم
 نمهددو, دناهتسناوتن یلو دننک نا زیوآ نفرطرد هداهناو و لش اددوخ یاهتسد هک یزاود رگ
 لش اد میاهتسد مناوتیم نم ۰ درادن یراکهکنیا دن !هتفگ و هدش بلطواد رگید رفت دنچ مقوم
 ار دوخ یاهتسد دناهتسناوتن هکدناهدوب یناسک مهزاب اهنآ نیب رد هتبلا , مداد هاگن نازیوآ و
 زا و دنتسه یفنم یعافد یاهمسیناکم داچد صاخشا زا هتسدنیا .تدتداد هاگن نازیوآ و لش

 . دومن مزیتونپیه تلوه-بد یدوزب اد اهنآ ناوتیم تایلمع سکع قیرط
 يدايذ هدع یارب یگ دز نلاس رد دشاب دارق گا : یعمح هتسد شیامزآ ۳

 تمسقرد منکیم تمسف ود اد دوخ تقو ؛ مهدي نان مه المعو منک ین ا رذخس مزیت وئیبه ,رار رد



 - ا لس د ا قا ۱

 مزیت ونپیه هراب ردین ارنخسلاحرد (كوب اک-۱۱۰لکش

 الابسخ می وگیم مود تمسق ردو منکیم تبحص مزیت ونپیه دیاوفو تیهامو شیادیپ هداب رد لوا

 نس یورب بلطواد رفت دنچ منکیم شهاوخ منک شیامزآ ار مزیتونپیه دیلوت تددق مهاوخیم
 اهتسدند ومن لفق قي رطذاو هتشادهاگن فص هساب وداب كي رد ادنبلطواد سپس . دن دوایب فی رشت

 ۸تافوا یخ ربو ۶ ات ۴ لقادح ًارثكا i میامتیم مزیت ونیبهو باختنا ار ساسح یاهوریاوخ

 یلیخ نایجاشامت یارب هک ماهداد اد یراک ماجنا روتسد كيرهب و ماهدرک باوخ مهاب اد رقت

 ..دهدیم ناشن اد اهتسد ندرک لثق شیامذآ ۱۰۹ ریوصت .تسا هدوب بلاح

 موس تحبم

 ؟ دن وشیم مزیت ونپیه رتهب و رتشیب یناسک هچ

 دداد دوجو مدرم نیب یفلتخم دیاقع دنوشیم مزیتونپیه رتهب یتاسک هچ هکنیا هراب رد
 هک دنتسه دقتعم یخرب « دنوشیم مزیتوتبیه اهدرم ذا رتهب و رتشیب اهنذ هک دندقتعم یخرب

 رتهب اهرغال هک دنتسه دقتعم یضعب , دن وشیم مزیتونییه رتهب دنداد فیعض یاهدارا هکیئاسک

 دن وڅیمن مزیت ونپیه راکشزرو صاخشا هک دنتسه دقتعم یخرب . دن وشیم مزیتونپیه اهقاچ زا

 . دننادیم شوم لماع اد نس اهیخربو
 . دن داد یدیاقع هج صوصخ نیادد مزیت ونییه نادنمشن اد مینیب هب دیئامرفب هزاجا الاح



۵۰۹ 
 س ۳س ئأدُ»ِد "لب"

 دوخ هدنزرا باک رد « رفاهتدثی و ما هددن[» - ندشمزیف ونپیهردس ریا

 هک تسنیاررب مزیتوئپیه نادنمشناد مومع هدیقع : دسیوتیم یریذپ نیتلت هلئسمو مزیت ونپیه مانب
 صسختم نیرثگ دزب ذا یکی ۱لومارب ؛ دنوشیم مزیتونپیه نسم صاخشا زا رتهب تاناوجون
 هک دن دقتعه زین مزیتوتپیه دیدج نیققحم رتشیب . تسا قفاوم هدینعنیااب یگاکیرما مزیت ونیبه
 مزیت وذییه یا رب یرتشیب یگ دامآ و دادعتسآ یگلاس هده نسأت شک اد س وصب ناناوجوئ

 دناهدیسر هجیتف نیمهب زین امرگ روس ۲ شیامنآ قیرطذا نهوک و ترمید . هنداد ندش

 زین ایدوج و تن یب ۰ نم ریش ؛یفیاب دن وا ریح ءزد ,تریلیژ : یلتن مزیت وئییه تادنمشن اد ریاس

 هدیفعنیااب فلاخم هکیسک اهنت . دنوشیم مزیت ونبه نالاسگ دزپ زا رتهب ناناوجون هک دندقتعم
 یتادنچ فالثخا نیریاسأی ناناوحونندش مزیت ونی دادمتساتسا دقتسمهک دشابیم د ول دوهتسا

 نس زا ندش مزیت وئبیه یارب دادعتسا رثک ادح هک دناهدیسد هجیتن نیاس+ نقاک و لاه . ددادت

 دعبب یگلاس تیب نس ذاو . دباییم همادا یگلاس تسیب نساتو هدش م ورش یگلاسنای تشه
 . دوشیم رتمک ندش مزیت ونییه دادعتسا ساخشا دادمت تیسنەب

 دادمتسا! هات ١۶ نسسوصخب ناناوجون هک ماهدیسد هجیتن ناپ هب رجت و لمعدد زین نم

 یکف زک رمتو ناناوجون یرکف لاغتشا مدع ارنآ تلعو هنداد ندش مزیت وئپیه یارب یرتشیب
 . من أديم اهنآ رثشیب 7

 تسیت ونپیه مومغو مدرع مومعنیب دد ندش مزیت ونپیهرد تیسنج ریا -
 . دن وشیم مزیت ونیپح نادرم ذا رتدوزو رتهبو رتشیب اهتز هک تسنیارب هدیفع ناگ هننک

 هک تساهدیسد هجیتن نیاب «ناناوجون یود مزیتونییه یسدرب» باتک دد «۱مازیتواد

 . تسا یگزج دایسب فالتخا نیا یلو دن وشیم مزیئوئپیه یتشیب د تهب ناوجون نآرتخد
 دیسد هجیتن نیاب رفن ۱۳۰ ۰یودرب «بقعای ولجب ندبناسوند شیامذآ قیرط زا «لاه»

 رگید یققحم زا یفن دنچ ۔ دن داد ندش مزیت وتییه دادمتسا ناباقآ زا شیب یمکاهمناخ هک
 شیاسذآ زا سپ زین چورو یکورگ و , نوساک , نوارب , هگ ربدنیل و نوسراوکنپا : ریلق
 . دن وشیم مزیت ونییه اهدررم زا رتهب اهنز هک دناهدیسد هجیتن نیمهب دایز تافیقحتد

 ناناوح ون و اهمنأح نیب هک دنئف رگ هحیتن دوخ یملع تاغیامزآ رد زوی رک داهو نیل وا

 . دیادن دوجو یفرف ندش مزیئوتییه دادمتسا رظطن زا

 رس ناناوجون ذا شیب رتخد ناناوجون هک داد ناشن یدمب رتقیفدو یملع تاعیعحتیلو

 . دن داد ندش مچ زیت وئیپه دادعتسا

 رظټ هطقن زا هدیسد غ ولبدحب نارتخدو نارسپیب هک تسا هداد شرا زگ «گنسیآ :یلو
 . دنک ادیپ یفالتخا تساهتسناوتف ندش مزیتوتپیه دادمتسا

 نوجوتسا ندوب یاسحهب طوب رم دش مزیت ونپپح دادمتسا هک دندعتعم دنپ زاهو یپداد

 . تسا رتفیب ندش مزینونیپه یارب اهمناخ دادعتسا اذل ؛ دنتسه نایاقآ زا رتساسح اهمناخ

 زيت وشپیه هدای رد ناشتافیلأأتاب ءارمه هدشرکذ هحفص دنچنیادد هکنادنمشن اد یماسآ -۱

 . تسا هنش هددوآ شعب نیمه رخآ رد یاهناگادچ هحفصدد



۵۱۰ 

 دب ات دوسپیس و جدال ١ نوارب ؛ نیبداس و ردنلدیرف ریظن ینادنمشناد هلیسوب هدیقع نیا

 ۱ . تسا هدش

 .تسین یقرف ندش مزیت ونپیه دادعنسا رلق هطقن زا درمو نذ نیب هک دنتسه دقتعمد زتمد فیاپ

 .دنن ادب صوصخ نیا دد مها رعهدیفعهک دهاوخیمنال دم رتج« ناگ دنن اوخ :هدن راگن هدیقع

 یتاقیفحتیملع لکعب ءاگچیه .مسهلوفشم مزیت وئپیه هملاطهاکب نم هکینامذزامنک ضرع بناب
 نس كب دودحرد هک درع رفندص و نذ یفن دص لقاال ماهتسناوتن تقوجیه ىمي «ماهدادن ماحنا

 نوج لمع رد ااو میامن شیامذآ كآامو نآ ریم ثكياب اد اهن و مامن یردآ ممج دنشابنعم

 اذل دناهدوب نایاقآ رثشیب ماهدرک مزیتونبیه هچره و ماهتشاد سام: نشیب ناباقآ اب نم

 ی رتشیب و رتهبدادعتسا نایاقآ هک تسانیا ماهدید دوخ طیحم هب رجتردو لمءردنم هک اد هچنآ
 : تسا نیحود نآ لیلدو دنداد ندش مزیت ونییه یارب اهملاخ زا

 ملعم هک لاس نیدنچ اریذ . ماهنشاد سامت نایاغآ اب رتشیب یلیخ نم « هکنيا ؛ لوا

 .حیحسیملع قیرطب هن مهنآ , مدرکیمشیامذآ اهرسپیود طقف . مدوب نارسپهنابش ناتسریبد

 دنا هدیس رتیه هاگ ادوخان دوخ هداوناخ دارفا و ممج دوشحدد اهرتخد « هکنیا : مود

 ار دوح نورد زا یرارساایو دن زف یف رح ادامه نیاش هک دن اهدیس رتیم ارب هدف وش م زیق ونبیه

 دهاوخ پا وج دتسرپ هچ ره هدوش مزیتونپیهسک ره هک تسنیارب یمومع هدیفع !ریذ هدننک شاف
 . داد ها وشن خساپ تالاوئس همهب هدن وش باوح ینعب : تسیف دوطتیأ هکیلاحرد . داد

 رگ | هک مدةتعم یلو دن وشیم مزبت ونبیه رثهب و رتشیب نایاقآهک ماهدید لمعرد نم هجرگ

 رظن هطقن زا نایاقآ و اهمناخ نیب یکچوک فالتخا میامنب یملع قبقد و حیحص شیامذآ كي

 . دوب دهاوخ ندش مزیت وئییه دادعتسا

 دد : دشن مزیت ونپیه شرتخد یلو دش مزیت ونپیه منز رهاوخ رس
 دش دار :میدوب عمج مهدود یک داوناخ روطب يدايز هدع « متشاد توعد منز یهاوخ لزثم

 هدفه رتخدكي نم تز رهاوخ , مينک شیامذآ اد مزیت ونپیه باوخ هیلوت تددق می رفت ناونعب
 تلوهبمدومن مزیت ونییه ادون رپ لوانم . تشادوت رپ مانب هلاس ۱ رس كيو نیورپ مائبهلاس

 نیدرپشرهاوخ باشیا ذادعبو . دادماجنا یدایز تایلمع مزیت ونپیه باوخرد دش مزیت وئپیه

 ماهتسخ نم هک مدرک دارسا هجره ؛ دوش زیت ونییه هک دشبلطواد خسارنامیاو دامتعااپ شدوخ

 هب عورش نم . دوب یسرتنو ادسو رسرپو غ ولش دایسب رتخد نیورپ نیا هتبلا دیشخبن یدوس

 دیاب ًامتح هکدرکرارصا مهذاب یلو  مدش فرصنم «تسین یوخ ءژوس مدید مدرک شیامزآ
 اب درکیم مه اد مزال یراکمه هن وگ همهو دوب لیام ًاثطاب شدوخ هکنیااب «ینک مزیت ونپیه ارم

 شلو تسا هدش هتسخ وبا یاقآ هک دنتفگ نایجاشامت « دشن مزیت وئییه مد رک هک یشالت دوجو

 ؛درک شالتهچره نم یلد نک مزیتونپبه ارم ادخ ارت تفکیمو تشاد دارسا مهناب یلو نک
 . تفرن هکتقرن باوخب درک ششوک هچ ره مه شدوخو

 هک رزب نادنمشن اد تاشیامزآ و تاثیفحت زا هدمآ تسدب هجیتن یلک دوطب : هچیتت

 . دن داد ندش مزیت ونیبه یارب یرتشیب دادمنسا اهن زو اهرتخد هک هدوب نیا ناهج مزیت وئپیه
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 دن رادن یتاملاطم مزیتونپیه درومردکیئاهنآ : ندشمزیت ونپیهدد شوه ریٹ ات
 هراب ددتاقیقحتو تاشیامذآ یلو .دنوشیمن مزیت ونپیه یوقو هدادااب_شوهابصاخشاد دن وشیم مزیت ونپیح دوز يليخ هدادآیب و شوه مک صاخشا هک دنب وگیم ناشد وخ یسخش تاروصت ریامنب
 . دنکیم تابثا اد عوضوم نیا فالخ تسدد مزیتونپیه

 ساهشاهتسدکی «میتسه وریود یاخشاذا هتسدهساپ .ند رک مزیت ونهیه ماگتهام یلک دوطب
 یاهیتحادان داجد هکیناسک ای یناود نارامیب هئسدتی د دلتسه یطسوتم شوه یاراد هک ملاس
 یتوافتمتاجرد رد هتسدهس نیاذآ كيره هک ,شوه مک و ندوک صاخشا هتسدکیو دننسه یبمه
 . كئتسه شوه زا

 تالالتخایاداد هک یساخشا , درک مزیت وئپیه ناوتیمن ادشوهمک و ندوک یلیخ ساحما
 مزیتونییهاداهن[ و درک هدافتسا اهنآ یعافد یاهدات و زاسزا دیاب مزیت وئپیه ماگنه .دنتسهیبصع
 همه یلو . درک میهاوخ ثحب هداب نیا دد لصفم دوطب یجلاعم مزیت وئپیه ثحیمدد هک دومن
 لیام ناشدوخ رگا دنتسه شوه اب و ملاس هکیناسک هک دنداد هدیقع مزیتونپیه نادنمشناد
 . دش دنهاوخ مزیتونپیه یبوخب دنشاب

 دنیوگ مهکیناسک : دسیونیم (مزیتونپیهدارسا)باتک رد «تلبناو» رتک د صوصخنیادد
 .«متسهیندوک و قمحا مدآ نم دنیوگیم هک تسنیا شاینعم .موشیمن مزیت وتپیه نم

 دنهاوخیمآنطاب و ًاعقاو ایزین هتسدنیا « دنتادیم هدادااب اراهن آ ,یمومعراکفا هکیصاخشا
 یروزیتونپیهچيه دوشب م زيت ونپیح هک د هاوخن یسک رگ !.دنهاوخیمن هکنیاایو دنوشب مزیت ونپیه
 یکی : طرش ودب گم ؛ دش دهاوخن مزیت ونییه مه وا و درک دهاوحت مزیت ونپیه اد وا دوزهب
 یرطفو یزی رغدوطب ناشندش مزیت وئپیه دادمتسا هک دنشاب یصاخشا دسزد ۲۰۱ ۲۰ دزج هکنیا
 دراد ناعما تدومود نیا دد هک هنشاب هدش مزیت وئییه هبت رم نیدنج هکنیآ رکید و تسا دایذ
 ناشندش مزيتونپیه طرش مهژاب هتبلاو «درک مزیتونپیه ناشین ورد لیم فالح رپ اد اهن آ ناوتب
 ًاعقاو رگا مه دمئسم دایسب صاخشآ یتح . دنشأب هیوا یاهیراکمهب رضاح لقاال هک تسئیا
 . دش دنهاوخن مزیت ونپیع دنشابن لیام

 بوج تس ا نعتمه نیا رباثب دن أديم رکف زک رمت ار م ريق وئپیه ساسا «تلپ ناو» رتکد

 زک رمت یا راد اهناشپ ربتاورای یناود دیدش نادامیب ینعی ناگتاویدو ندوک و قمجا ساغخشا
 زک رمتمو ممجیاوح یاداد هکشوهاب و ملاس صادتشایل و دش دنهاوخت مزیت ونپیه دنتسین

 .دش دنهاوخ مزیت ونییه .دنشاب لوامناشدوخ رک ادنتسه

 ندشن مزیت ونپیه هاد
 ندش مزيتوتییه ماکنه درباوخ هک تسنیا ندش مزیتوتپیه زا دارق هاد نیاریاف

 تایلمعلونشم هدننک مزیت ونییه هکیماگنه ینمی . دیامنهجوتم یرگید تاهجو طافنب ارشرکف
 رد شدماحو حودیب مسج طعف وریاوخ تر زصیا رد هشاب لمع هنس زا جراح شرکق یسا

 باوح اد «یدماج» مسج هناوئیمن هاگیییه مه «گیاوخدو دداد دارف دننک مزیت ونپی لب هک
 ۽, ك



 :هک دن وشیم مزیت ونپیه یناسک « دسیونیم «مزیتونپیه تردق»باتک رد تنب نیلوگ رتک د
 . دنشاب ملاس -۱

 . دشاب طسوتم لقاال تسین دایز رگ! اهنآ لیخت تردق -۲

  دنشاب یلعسوتم شوه یاراد لقال دنتسین شوهاب دایز یک ا ۳

 . . دتشاب هتموریث و یوق یاهدارا یاراد ۴

 . تاشابن ند وکو قمح ا . هدانایب شش

 . دن وشب مزیت ونپیه هک دنشاب دنیفالع ناشدوخ ۶

 . دنشاب هتشاد نانیمطا هدننک مزیت ونییههب اب

 . دنشابن دیدش یناود یاهیدامیب داچد -۸

 یاهی.دامیب هب التبمو تسا فیمضناشب اسعا هکیئاهن ای ودنس رتیم مزیت وتپیهزاهک یدارفا -4
 یشیامن مزیتونپیه و یمزیتونپیه تاشیامزآ یارب یبوخ دارسفا الوممم , دنشابیم یرتسیه
 زا هدافتسااب تلوهسب مزیت ونییهدد صسختم ناتشزبناود اد دارفا لیبق نیا هتبلا . دنشابیمن

 . دنیامنیم ناشهجلاعسو هد رک باوخ اهنآ یعافد یاهمسیناعم

 مزیت وتبیه» باتک رد لومارسب رتک د : مزیت ونیبه هب داقتعا مدع اب داقتعا

 یدایزدافتعا هکیناسک هک ماهدرک شیامذآ تارک هب نم . هسیوئیم «نآ یرولتو لمع_هچخی دات

 مزیت ونپیه هب هدیمع هکیناسک زا یدایسب یلد , دناهدشن مزیتونپیهیلو « دناهتشاد مزیت ونپیههب
 . دناهدش مزیت ونییه قیمعو تلوهسب دندوب مریتوئییه ند رک «رخسم لاح ردو دنتشادن

 مزیت ونپیه نیفلاخم زا يکي ندش مزیت ونپیه
 هک ناداتسا زا یکی مدوب ناداتسا فاطا رد نشت را نابز هدکشناد رد زورکب زیف نم

 .تسیفشیب یغوددو هرخسم زیچ مزیتونپیه درادن تحسم زيت ونپیه تفگیم دوب نابذ هپسناسپل
 یتسرضاح ًانطابو ًایلق ایآ متفک واب نم . درکیم ادا دنخذوپو رخسمتاب اد تالاملیبق نیا

 مدرک شیامزآ اد وا نم . هلب : تفگ باب داتسا نآ ؛ مهد ماجنا امش یود یشیامزآ نم هک

 ددافودپ راد هدارا ددقن آ ایآ . دشابنازیوآ و لش نانیاهتسد هک هینک هدارا ًامقاو امش متفگ واب
 ۱ درکافر هداهناو و لش ار دوج یاهتسد نابز داثسا نآ ؟دینکب ۳ رانيا نائدوح هک دیس

 ندشمزیت ونپیه یارب یبوخ دادعتسا نابذداتسا یاقآ نیا هک مدشحوتم هیلوا شیامزآ دنچاب
 دندوب رفن ۲۰ ات ۱۵ نیب دیاش هک نادانسا همه ؛ دوب شاب تحادو یرفت گنز تعاس . دراد

 .هدینشطعفو هدیدنارم تایلمع هک مهاهنآ رکا دیاشو .دندرکیم اشامتو عمج ناداتسا قاطارد

 .دندوب اشامت لوفشم فلاخم مه دیاشو دندوب

 . یبلأاج فداصت بجع مثفگ دوخ اب و :مدش لاحشوخ یلیخ لد رد

 مدامشیم هدامش ۱۳ ات نم نک هاگن نم یاهمشجهب الا> : مثفگ ناب ذ داتسا یاقآ نآب

 هک دیشکن همیفدجنپزآ شیب . دینکن تموأقم دوشیم هتسب نانیاهمشجهک دید رک ساسحا تفورع

 .یتسه دنلب یادساسب فیورخ لوغشم هک متفگ واب و تفدورف قیمع باوخب نابذ داتسا یاقآ
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 دادماجنأ متفگ یداپز تایلمع . دندشربپ هدود هدنخ زا دندوب دنمشنادو داتسا همه نایجاشاہت

 دننکن دوصت نایحاشامت هک مثسب لامتسداب اد ناشیا یاهمشج نم « دوببیجع یلیخ هک یزیجو

 «وریاوخ»هب ومداد تک رح دوب رضاحو هدیچ زیمیودهک ار یجن رطش یاههرهمدعب و دنیبیم هک
 تک رحهسنم دیهدپ ماجنا اد لمع نامه ًانیعمه امش مهدیم ماحتا نم هک ار یتک رحرره متفگ

 نیاابداد ماجنا نم ژادعب ًانیع اد تک رحهس نامهمه ناشیاو مداد ماجنا لیفو بساو زاب رساب

 . دناد مه یبوخ «یتیبنشود» و «یتابهلتد تردق هک دش مولعم شیامزآ

 مزیت وئئیه باوسح دد نم هک سیوتب متفگ و مداد هّژوس تسدب یدادمو نغاک نایاب رد

 دنک ءاضما ار دوخ هتشون هک متفگ واب , داد ماجتا ار تک یحهس نیو ۰ مدرک یزاسب جن رطش

 . دس وئب همان ریز مه ار یزاب خیدات و تعاس

 هداد ماجنا هک دوب یئاهداکهمه رکنم تشادن دایب زیچ چیه دش دادیب باوخزا یتقو

 . دوب هدش درگ شیاهمشچ بجعت زا مداد شتسدب ار شاهتشون یتفو ؛ دوم

 دن د کیم نیسحت ارم دوخ بیجعیگ ر یخو توکساب ؛ ناگ دش وداج دنناسنایچاشامت
 . دندوب هدرک توکس الماک بجعت ذا یخرب

 .ميزادرپیم یشیامن مزیت ونییه نوعا رییدد ثحب هب تامدقع نیا نایب زادمب الاح
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 مود لصف
 یشیامن مزیت ونپیه

 ؛همدقم

 ملع یفرعم زا تدابع نا ربا دد یلعف مضد دد « یشیامن مزيتونپیه ماجنا زا دونم

 يزابهدبعش ناونعب یتسیابن نآزا یلو .سلاجم و لفاحمدد «یناریا مماوجب تسا مزیت ونبه
 مطق مه یشیامن یاهزیتوئپیه یتسیاب ملع نیا ندش میاشد ندش هتخانشزا سپو دوش هدافتسا

 .دن وش

 لوا ثحبم
 یعمج هتسد مزیت ونپیه

 اب اریذ .منکیم نایب اددوخ یلمع تاشیامذآ زا یدادعت نم ثحبم نیا رتهب گرد یارب
 .تفرگ ارف اد بلاطم ناوئیم رتهب دش ماجنا لمعو شیامذآ فیرعت

 .د وصمنا رهن هلجم رتفد رد مزی ونپبه

 مزیت ونپیه اد رفنکی اجنآ دد نس هک دش نمذا یتوعد دوصمنارهت هلجم رییدرس فرطزا
 رد صصختمهب فورعم هکاد....یاقآ هتشنگ لاس تفگیم یئاجر یافآ هلجم ریبدرس میامن

 ناشیا یلو « میگامن هیهت مزیتونپیه هراب دد یژات رپ هک میدرک توعد اجنیاب تسا مزیت ونپیه

 دنیامن مزیت ونپیه اد ناشدوخ «مویدم» دنتساوخیم و دندوب هدروآ ءارمه ار رفنکی ناشدوخ

 هبئامن مزیتونبیه ميسانشیم نامدوخ ام هک اد هلجم ءاضعا زا رفنکی هیناوتب امش رگا یلو

 . تسا رثهد

 _ مهاپ ادرفن جنپ رفنکی یاجب نم هسلج نآ رد ,مينکيم شیامذآ ددادن یلاکشا متفگ نم
 داترپد نامه ًانیع امش و دوب هدش هلجم نانک راک همه تریحو تهب بجوم هک مدومن م ریت ونبیط

 دوسهنارهت هلجم۱۳۴۳لاس هاهنیددورف مهدهبنشود ۱۱۷ هدابشرد هک تالیصفتو سکعاب اد

 ناتساد هک هدش جرد روصمت ارهت هلحم هحفص راهچرد دات رود نیا .دنیبیم اجنیارد هدش جدد

 .دوشیم لقن اجنیارد ًانیع نآ جیهم
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 ۱۳۴۳ نیددورف مهد هینشود ۱۱۷۵ هرامش روصمنارهت هلجم ۲ هحفص

 دو زین ونپیه « کل وباک

 SM ینا ربا نا وج

 ۹ م ردات نم

 !منک باوحخ

 نویزی ولت نایچاشامت

 دن وشیم با وخ تعرسب

 | مانبیدوزیتونپیه ناوجلبق هتفه
 ۳۳ روصمنارهت هلحم رتفد رد « كوبا

 رد روستار ھت تات دا 2 هچنآ

 * ٩ مزیتونپیه بئاجعهب مجاد اهباتک
 7 8 شیامن ضرعمب المع , دندوب هدناوح
  .تشاذگ

 ؛دراد یواکناور و یسانقن اور رد و تامل ات هک ناوج دوزیتونپیه « كوباک »
 یتحو دن دادن لوبق یصاخ ماع ناوتعب اد مزیت وئییه هک دنتسه ناربا رد یناسک زونه» نیوگیم -

 نم دارفا نیا نهذ ندش نشود یارب تهجنیاب دننکیمدوصت یزابهقح و ءدبش عونکی ادت
 نییمتهک اد سک ره اهنآ مشچ لباقمددو موشرضاح یگ رزب نیقفحم سلاجمو لفاحمرد مرشاح
 ۱ .میمن مزیتونپیه یملع هقیرط اب دننک



۵۱۸ 

 :درک باوخ ار ینیچفو رح نارگ داک هکیئاهمشچو هدا را

 نیددد رفمهد هبنشود زود رهظزادمب ۵ , ۵ تعاس ؛بلطداد دارقا ند رک مزیت وئییه لمع

TFTرد دنوش باوخ تئدوب رشاح هک هئاخیاح ینیچفورح نارگ راک زا یاءدع .دش ماجنا  

 دندش ممج هلجم رتفد

 وبا د عقوم نیادد دنتشاد دوضح زین هلجم ساکعو ناداگن ربخ و ناگ هنسیون رثکا

 هک نانک راک و نارگ راک بلاغ ادتبا هداتسیا بلطواد نارگ داکیورب ور و دش دنلب دوش ياج زا
 ونیگنس هاگن ناهگ ان یلو ,دندرکیم اوجت مه اب یشوگ ریز و دن دیدنخیم هندوب هنحم رظان
 اههاگن همهو درگ ذارقرب اهنآ نیب اد یقیمع توکس هیناث یسزا یتمک یتدمدد «ك باد مادآ

 هجوتم دنک باوخ اد نانآ دوخ دفان ناگ دید و هدارا یو رېن اب تساوخیم هک یدرم یوس

 . تفگ
 .تخادنایم نینط اهشوگ رد یببجع زرطب اهتبحص نیا ۱

 ء ورش مادآ ؛ مارآ ؛ درک دوخ هجوتم و ریخست اد یگمه هلیسوتیدب یتقو « كوباک د

 .دومن تبحسپ
 نآالاح نمو هتنیبب اد مزیتوتپیه ذاجعا هک تسنیا اجنیارد نایاقآ عامتجا زا روظنم»

 :د رک هفاشا یهاتوک ثکمژا دعب ییس «داد مهاوخ نان امش كيتيهب اد

 مزیت ونپیه ناوتیم ارهمه هکلبصاخشا رشک | هک منک ضرع داصتخا روطب دیاب البق یلود
 یاءدعو تعاسکی تدمدد یخ رب و هقیقد هد تدمرد دارفاذا یخرب هک توافق نیااب اهتنم درک

 یلمع هجیتن ميناوتب ام هکنيا یارب الاح و « هنورب پاوخب هسلج هنچ رد تسا نکمم مه
 هتبلا .منکيم باختنا دن داد یرتشیب دادعمسا هک ار رفن دنج كحوک یشیاهذآ كياب نم ميریگب

 ملاسو تسددنت .یل ومعم درفكي لثم هګ دن وريم باوخب یناسک الوسم هک دینک شوما رف یتسیابن

 نارگ راک كياکب یورپ اردوخ تب اث ءاگن هیناث دنحو درک توکس «ك وب اکو مقوم نیادد ؛دتشاب

 .تحدد

 :ب وشم لفق مه رد اهنشکنا

 دئجنماب الاح ,دینسه درسنوخد مادآ الماک امش هنشاب هتشاد و نمب طقف نایاقآ»

 دیشکب ین ات اب و مادآ , :قیمع سفن

 رب ارپ دد هکیناسک همهو درک قیمع سفن تدیشکبع ورش ترابعنیا نتفگ ذاسپ بوی »

 نیأ رد , .دندربپم نياپو الا مهاب اد اهتسد و دندیشکیم قیمع سفن مهاب دن دوب هدیشک قص وأ

 .دفداتسیا مادآ یگمه «كوباك» هراشا اب عقوم

 ذک ءاگن نم یاهیشجهب و دیدژد هاگن نات رس یالاب و «دینک لفق ار ناتیاهتسد الاح»

 ندای و امشب هدامش هدزیس نم» درک هفاضا دعب و ۱۳» تفگ هیناث دنحذآ سپ «كوبا+

 یاهشچدب الاس «دینک ذاب ادناتیاهئسد دوب دیها وخت رداق رگیدو دو دوشیم ی امشیاهتسد

 .رخآات .. ...دینکهاگن ن
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 رفت كيو هتفرگ را رقلب دنن ام یلدنصود یاهتسد یور ورباوخ یاهاپتش و ندرگ تشب -۱۱۱ لکش
 تساهداتسیا وامکش یور ١

 هين اث دنچ زا سپ یبس و دش تک اس دمآ نوربب شنابل نایمزا «۱۳» ددع هکنآادعب
 : داد همادا

 راک ماکنه نیا رد دینکزاب اهنآ دیناوتیمن رکید و تسا هدش لفق امش یاهتسد الاح»
 نت دنچ و دشزاب مهزا ناشیاهتسد ًاروف رفن دنچ دندومن ناشیاهتسد ندرک زابب عورش نارگ
 یلکب ناشیاهتسد نارگ راک زا رقت جنپ یلو ‹ دندرک زاب ار ناشیاهتسد ی ق ینا یمک اب
 :زا دندوب تدابع نارگ داک زا رفنجنپ نیا .دنام لفق

 دیشمح ۵ كلامریم -۴ -یمارهب دواد ۳ بک ریپ یھت -۲ -ولهدنیادخ جربا -۱
 .ناغفا



° ` 

 دن دیشوک هچ ره صاخشا نیا
 دنروآ نوریب مهزا ار ناشیاهلاگنچ

 تریحو تهبرد همه .دیدرگن رسیم
 هک یرفندنج .دندوب هتفدورف یبیجع

 دوب هتسب شةنناشنابل رب ماهبا هدنخ
 د تک ناشمادآ ك وب اک هاگن

 نیرضاحذا رفن دنج راک ذاغآ رد

 دنتشاد بل رب یزیمآ رخسمت هدنخ

 ' زا رفن جنپ كوباک هکنیاذا سپ یلو
 باوخ هداتسیا لاحرد ار نارگ راک

 و نيسحتهب لیدبت ناشیاههدنخ درک
 .دید رگ بجعت

 | هک دنداد عالطا ناگ دنناوخ
 روطب ادساخشا بلغا اهرو زيت ونپیه

 ۱۱۳ لکش یعمجهتسدروطب هن ی رفنکی وهن اگ ادج

 زا یکی یتح « هننکیم باوخ
 درک باوخادرفنکی طقف داد بیترت یشیامن نویزیولت رد ًاربخا هک یگایلاتیا یاهرو زیت ونپیه

 .درب و رفیقیمع باوخ رد هقیفد جشپ زا رتمک یتدمردو هداتسیا تلاحرد اد رفت جنپ ره كوباك یلو

 یاهمشحو نازیوآ یاهتسداب هک دینیبیم ادرقن جنپنیا امش تاحفص نیا یاهریوصتدد

 و دندرکیم هاگن م6: همه مقونیا رد دن اهتفد باوخب هدش مخ یاهرس و جک یاهند رگ و هتسب

 لففمهرد هکیناتشگنا ,كوب ک هداشااب دعب یک دنا «دندوبهدش تریحو تهب داجد ارجام نیازا

 . دن دشزاب مهزآ هه اف آ «دندوب هدش

 :دنب ایم الاب اهتسد
 :داد همادا هاتوکتوکس كيزا سپ هاگقآ

 دنی آيم الاب . دناءهدش كبس امش یاهتسد دیآیم الاب رفن جنپ امش تسار یاهتسد الاح»

 ۱ : «دنی آيم الاب رتشیب
 اهتسد یلو .دادراشف نیئاپ تمسب توقاب اد ناشیاهتسدو تفدولج كوباک ماكنه نیادد

 «دیدوایب نیئاب ادناثیاهتسد دیناوتيمالاح»:تفگ هدابودسپس .تشگ ذاب هیلوا تلاحب رتف دننام

 .دندروآایم نیئاپ یماداب اد ناشیاهتسد امهتفر باوخ

 :یحا رج لمع یا ربهدامآ

 هدامآ و دناهتفرورف ینیگنس باوخدد نونکا رغن جنپ نیا تفگ یئثمطم نحلاب كوباک
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 دنهاوخت دردیاسحا دینک ورف ناشن دیای تسد یوددد ینزوس رگا الاحو دنشابیم یحارج لمع
 هبت رم دنحو « دی دنخت اهامش همه دباب الاح» :تفگ و درک ناگتف رباوخ فرطب وز سيس هد رگ

 ندیدتخب عورش رفن جنپ ره مک مک دیدنخ یم دی داد همه ؛دیدنخیم دیداد امش هک درک رارکت

 . لش عطف اهن آ هدئح دل وب اک هرداشا اب لعب یک دنا دن درک

 تسا هژوس ندرک نیگنس لوغشم «لوباک ۱۱۳-  لکش
 د وشیمزاب هتفربا وخ ناه

 -ولج مهذاب ...رتولج ...ولج ايب» تفگ و دومن باختنا ادرفن جنیذا رفنکی كوباک
 قاطا طسو ات ناذرلو هاتوک یاهمدق اب هتسب یاهمشجاب «دوب یریپیقت هک رفنکی نآ «...رت
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 تناهدالاح» :تفگ كوب اک هاگنآ .دمآ

 یناوئیمن رگید هکیدوطب « دوشیم زاب

 نیرضاحب ود سپس « یدنب هب ارنآ
 دناوتیمن وادوخ اهتتهند :تفگ و دوم

 اهامشذاكيچيه هکلب ددنبهب ارشناهد

 اد یو ناهد یگداس هب فیناوئیمن مه

 نا رگ راک ذایکی عن ومنیارد .«دیدنبب

 شتسد فک و تفر ولج هلجم هنمورین
 دوخ هتفد باوخ راکمه هناج ریز ار

 رس یود مه اد پچ تسدد داددارق

 ناهد دیشوک دیدش داشف اب و تشاذگ

 ؛ تسناوتن یلو ؛ ددنیب اد وا هدش زاب

 هداشا اب عقومنیارد و تقررانکراجانب

 زاب ناهدربوصت -۱۱۴ لکش گفتم مارآ مارآ هدوشک ناهد كوياك

 ؛دوشیم ربا رب دنج هتفر با وخ یمسج یو ریت

 اب هک ار یدرم یورین جنس ورین كسی اب ناتسلگنا رد شیپ یدنج » . تفگ كوباک

 ‹ تسا دایذ یلبخ وت روز هکنیا نیقلئزا س و .دندر کش یامذآ دوب هتفد باوخب مزیت وئییه

 «دیسد دنوپ ۱۳۵ هب دنوب ۴۵ زا هتفر باوح صخش یوناب یو رین

 :دش ونیم یاج هتفر با وخ
 وت» :تفگ و دناشن یلدنص یور و دروآ قاطا طسو ار نارگ راک زا رگید یکی هاگنآ

 ول هدنب ادخ ج ریا عفوم ننارد هدوشن درس هک شونب ارتیاح :یتسه ياحندیشوت لوفشم الاح

 لونشمو تفرگ اد یلاخ ناکتسا تساد تسداب و تشادرب دنق اوهزا پچ تسداب دوب باوح هک

 .دش یاچ ندیشون

 :باوخ رد ینیچفورح
 «یتسه فورجندیح لوغشم و یتسهینیچف و رح لوفشم هاگ راک رد ال احو :تفگ واب لعم

 .دش ینیحفورح لوغشم هتفد باوخ

 :د وشم کاشح هتف زبآ وخ

 یسبلاتاکباوخهب لیدبت امشباوخ الاح» تفگ و دادداشف یمکاد هتفدباوخرس كوباک
 یود دوب ءدش كشخ بوچ لثم هک اد وا مادنا عقومنیا رد «یوشیم كشخ اللماک ینعی .دوشیم

 مه یدادیب لاحرد عوضومنیا نام قلعم اوه رد یلب دننام هکی رد وطب ,داد دارف یلدنص ود

 -(۱۱۲9۱۱۱) ریوصت «تسین ریذپناکما اهتسیتابورکآ زج سکچیه یارب



4f 
a 

 س >> تب

 .دتسیاب هتفد باوخ ناوج مکش یور
 دعب یکدنا و .دش ماجنا نیرضاح نیسحت و باجعا زارپ ناگ دید رباربدد راک نیا

 .دمآ نیئاب دوخ راکمه مادنا یود زا دوب زم رگ راک

 تسیث نآ ندرک مخ هب رداق سذجیه هک هدروآ رد ینل اجب ار هتف ر بآ وخ تسد لوب اکو ۱۱۵ لکش

 :با وخ رد ند رک تسحص

 امش الاح تفگ واب و دیشک ولجب اد هتفر باوخ نارگ راک زا رگید یکی «كوباک» دعب

 .یهدب باوج دیاب نم تالاوئس هب
 ؟تسب وخ امش لاح ؛بوخ

 .هلب
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 ؟دراد تسود همهزا رتشیب اد امش یسک هج

 یا
 ؟تسا اجک نالا تردام

 .تسا هناخ رد

 ؟دنکیم هج

 .تسا ندرک وراح لوغشم

 :دن وشم زادیب همه

 باوخ ندرک دادیب مقوم_كوباک .دوب ناگتفد باوخ ندرک دادیب مقوم رگید الاح
 یدادیب ذا دعب . تسا یوق ناتیاب و تسد « تسا بوخ ناتلاح هک درکیم نیقلت لوا اههتفر

 :اههتفدباوخ یاهمشچ رد ندرک توف اب سپس .دش مامت ناتباوخ تفرگ دهاوخن درد ناترس
 .دندش دادی باوخزا كياکب

 كوب کذفان نامشچ ربارب رد هک هن اخپ اچ نا رگ راک زا رغ جنپ ۱۱۶-2 لکش
 دن !هتف رگ را رق وا هدارا تحت دن |هتفر ورف یقیمع با وخب

 د میدادن دایب یزیج ام دنتفگیمو دنتشادت دایب یزیح هتشذگ یاهارجام زا مادکچیه

 .میدوب یلاح هح رد مین ایمن
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 هتسد دوطب اد یاهدع فن اههد ناگ دید ربارب رد هکیدرم :ناوج دو زبل ونيسه

 یو ؛تسا كرد شراعتسم مساو دراد مان یسواط نابمعش .درک باوخ تداهم نیااب و یعیح

 .دشابیم قوفح یرتک د یارب هملاطم لوفشم و تسا یگاضف هیسناسبل

 .تسا دادومن یفتب دامتعا شراتفر و تاک رح زا .دداد یتباث یاهمشح و دیفس هرهج

 ناتطومهذارفن نارا زه مرضاح نم دیوگیم «كوب + :ع زین ونیبه سالک لیکشت

 :ناحارج ,ناکشزپ هب ًاصوصحم اهنآاب اد نف نیاو منک هاک آ داکنیاذا یلمع قیرظاب ار دوخ

 دن ذاد رب قیفحتو هملاطمب هداب نیادد اهن آ .مزومایب تاعوبطم ناگ هتسیوث و هاگشناد ناداتسا

 .دنک ادیپ هعسوت یتشیب ناریادد کی رمآ و اپودا دتنام مزیتونییه ملعو

 نایحاشامت نوب زی ولتتشی زا مناوئیمنم هک تشاد داهظا كوبا .توب زی ولت تش زا

 تشاد داهظا ید هدالمب :میامن مزیت ونپیه دن ری دارو شیامزآ ضرعم دد هنشاب لیام هک اد

 .دیامن هچلاعم اد ضارما ذا یدایسب دناوتیع یکشزپ ملع دننام مزیتونبیه

 .دریذپیه همئاخاجنیادد دوب هدرک هیهت نم هدابدد دوصم نآرهت هلجم هک اد یژاترید

 هک نالا و ۱۳۴۳ لاس نیددورف هب طوب رم ینمی تسا شیپلاس ٩ هب طوب رم راَترپد نیا یلو

 تاعالطاو نم تداهمو هب رجتو هعلاطم .دشابیم ۳۵ ۲لاس متسه دوطسنیا نتشون لوغشم نم
 .دوبیتاکنهج الاي ات رب دنیادد مینیبب نونک او تساهدشرتدادز یلیخشیپ لاس4 هی تیسن نم

 «ورباوخهزا رفن جنپ هکنیازاسپ نم ؟مينک مزیت ونپیه یعمج هتسد رد وطج

 تسد ودره اب .دینک ءاگن نم یاهمشچ هب همه هک متفگ اهنآب مدرک باختنا اد ساسح یاه

 الاب زا اهن آهمه یاهمشچ لباقم رد اد دوخ یاهتسد ود ره ینعی نداد ساپ هب مدرک ع ورش
 ٩۳ ات كي هرامش زا نم الاح متفگ اهن آب مدرک نیفلت هب خورش سپسو مدادیم تک رح نیگاپب

 نیفلت هبترم دنچ اهن اب .تفد دیهاوخ باوخب هجددکی امش مرامشیم هکیاهدامشره .مدامشیم
 .مدومن قیمع اد اهنآ باوخ یپسو دش هتسب ناشیاهمشچ مک مک مدرک

 یدادعت .ههد ماجنا باوسخدد هژوس هک داد ناوتیم یدایز تایوتسد «شیامن یارب

 .دش مهاوخ رک دثم یدرف ندرک مزیت ولییه رد اد تادوتسد نیا زا

 مود نجم

 یدرف ندرک مزیت ونپیه

 رفنکی ندرک زیتونپیه و دیداد راکورس رفنکیاپ ندرک مزیتونپیه ماکنه الومعم امش
 باختتا اد یاسح «ورباوخههکن | ذاسپ امش تسایعمج هتسد مزیتوئییه ذا رتهداس دایس زین

 .دنک لش اد شیاماپ و تسد تالذع هک دیگوگب واب .دیناشتب یلدئص كی یود اد یو .دیدرک

 ۱ . دن زن كلپ و دوش هریخ امش یاهشچ هب طقف , دنکن رکف زیچ چیهب

 ؟هچ ینعی نداد ساپ هک دینادپ دیاب یدرف مزیتونپیه عورش زالبق - نداد ساپ
 هب الاب زا درپاوخ تدوص لباّقم ار دوخ ياهتسد فک هک تسنیا زا ترابع نداد ساپ
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 یزاوم دوطب تسد ود رهاب تسا نکمم نداد ساپ ای تسدود تاک رح .دیهدیم تک رح نیئاپ

 × ردب رض ای «دوربداکب ندرک دادیب یارب هک دشاب الابب نیئاپ زا ابو دشاب نیئاپ هب الاب زا
 نیگنس یارب الومعم هک دشاب داوءریاد روطب اید دوریم داکب ندرک دادیب یارب مهزاب هک دشاب

 .مینکيم لمعب عورش هچ ینعی ندادساپ دیدیمهف هک الاح .دن ربیم داکب باوخ ندرک

 ندرک بآ وخلاحرد -۱۱۷ لکش

 تسد ود رهابو .دیوش هریخ هژوس یاهمشج هب ...دیاهداتسیا هژوس لباقم امش الاح

 هب مک مک امش و مرامشیم ۱۳ ددع ات نم هک دینک نیقلت هژوس هبو نداد ساب هب دینک ع ورش

 باوخ امش یاهمشچ دیئامن نیقلت هبت رم دنچ دیدامشیم هکیاهدامش ره تفد هیهاوخ باوخ
 دیهاوخ ورف یقیمع و نیگنس باوخب یدوزی امش ,دوشیم نیگنس امش یاهکلپ ,دوشیم دول آ
 .دیباوخب مارآ و تحار ,دینکن تمواقم «تفد

 نیگنس تبون تفد باوخب هژوس یتقو (۱۱۷ لکش) تفد دهاوخ باوخب هژوس مک مک
 .دسریما رف هژوس باوخ ندرک

 :تفد باوخب هژوسرهاظرد یتقو ؟ مينک نیکنس اد «هژوس» با وخ ر وطچ

 پجتسد تشگناداهج لوادنب و ميهديهدارق هژوس یناشیپ یود اددوخ تشگنا داهچ لوا دنب

 یاهتسد لاح نیمهب هقیقد هد ات هقیقد ۵زا .ميراذگيم زغهژایپ یاهتنارد ندرگ تشپ ,اددوخ

 تب او هیت اثهب هين اث »هک مينکيمنيلت هاگ هاگ .مارآ ومیالمیادصاب نمضردو میدادیم هاگن ارد وح

 داذگیم «ورباوخد هاگجیک فرطود رد اددوخ تسد ود تشگناراهح سیسو «دوشیمرت نیگنس

 الاحزا .ميهديمژاسام مشچ فرطب داشفیمک اب هبت رمنیدنچ اد هژوس یاهوربا تشپ تصشوداب و
 .دش دهاوح رت نیگنس شیاوخ تبس نامهب دهد ماجنا هک میهدب هژوس هب هک یروتسد ره دعبب



2۳۷ 

 .میوش نئمطم هژوس ندوب باوخ ذا هکنیا یارب :هژوس ندوب با وخ شب امزآ
 ۱ .میهدیم ماجنا هداس شیامذآهنچ ِ

 هیئاس دنچ میهديم داشف یمک اد هژوس یاهشچ مخت تسش ود اب - لوا شامزآ ۱
 هدد مشچ یدیفس هچنانج .مگامنیم زاب ار «ورباوخ» مشج فلپ تسش اسب سپس و مينکيم ریص

 دوش هدید مشچیمایسرک | یلو .دشابیم پاوخ هژوس هک تسامولعم دشابالاب مشچ یحایسو دوش

 .تسادادیپهژوس هک تسامولعم دشابیمو رب ودهب ندرک هاگن لاحرد هک یتلاح هیبش .دشابورب ورو

 شتسادتسد نونکا مه هک ميتکيمنيقلت هوس هیهکتسنیا مود شیامنآ بم ودشامزآ
 الاح .نکن تمواقم چیه .دیآیم الاب و هدش كبس تتساد تسد مک مک .دیآیم الاب و هدش كبس
 «دریگیمدارق هدیشک و تساد و دیایم الاب ؛دوشیم دنلب تتسد و دندوخیم ناکت تناتشگنا كون

 الابو درک تک رح مک مک هژوس تسد رگ ا و ؛میهدیم ماجنا اد تانیقلت لیبق نیا هبترم نیدنچ
 .دشابیم مزیت ونه هژوس هک تسا مولعم «دمآ

 تروصتیادد ددوایب الاب ًادمع اد دوخ تسد و دیامن ندیپاوخب رهاظت هژوس تسا نکمم

 اب دروآیم الاب هدادا اب اد دوخ تسد هژوس هک دیمهف ناوتیم یبوخب تسد ندمآ الاب زرط زا
 دوخ تسد هک یرادیب تلاح هیبش تعرسبو درک دنلپ روف اد دوخ تسد هژوس رگ ا هدارا ی

 ,دیامنیم ندییاوخب رعاظت غوددبو تسین باوخ هژوس هک تسا مولعم دروآ الاب میدوآیمالاپ اد
 .تسافاوخ هژوس هک تسامولعم .دمآ الاب شدوخ تسد هدارایپ لاحبو میام و مادآ رگ ۱ یلو

 ربلیلد هتفد باوخ هوم شزرل صوصخب و تالاحو هفایق و ءرهچ - موس شب امذآ
 «تساندوب باوخربلیلد الومعم دزرظن هتفد باوخ یاههژم یگ | .دشاب دناوتیم ندوب باوخ
 ,تسا قیمعرایسب با وخ رد هژوس هک هدش ءدید تافوا شک ١ تسي لیلد هشیمه تلاح نيا یلو

 ندش زاب . یهاگ . ندوب باوخ تالاح زا رگید هشابیم شزرل لاح رد یو یاهءژم یلو
 .دشابیم اهمشچ كاپ ندویذاب یمک و ناهد

 زین .ژوس باوخندوب نگنس كرد یارب -هژ وس با وخ ندوب نیفکنس شبامذآ
 الاجهک مينکيمنيقلت سیسو درواببالاب ادشنسد هک مينکيم نیفلت هژوسهب ,دراد دوج ویت اغیامذآ

 تشیهب الاح .یدوایب نیئاپ اد تئسد هک یتسین دداق رگید ؛تسا مکحمو تفس بوچ لثم تّتسد

 مانع تب رف تلاح دننام هژوس تسد رگ | .مينکيم مخ اد شجنرآ و ,میهدیم راشف هوس تسد
 هژوس باوخ هک تسا مولعم .دوب مکحمو تفس شجن دآ رگا ایو دمآ الاب هدابود نداد داشف

 دوخمسا ای و دیامن شومایف اد هتفه مایا هک مينک نیقلت هژوس هب رگا صوصخبو .تسا نیکنس
 .دشابیم نیگشس شیاوخ هک تسا مولعم .دنک شومارف مه «وریاوخ» و ,دنک شومآرف اد

 نیقلت «ورباوخ» هب دياب ؛دوشب نیکنس یلبخ هژوس باوخ میهاوخب رگ | نیاربانب
 تالن رگ ۱ تسا هدرک شومارف اد دوخ مسا و هدوب سکلد و لش شتالضع مامت هک ميئامن

 ردقنآ هژوس باوخ هک مینادب دیاپ درک شومارف اد دوخ مسا و لش الماک ءژوس یاهاپ و اهتسد
 هب مه یداکیس شتآ عضو نیا دد رک! «دراد یحارج لمع یارب یک دامآ هک تسا نیگنس

 .درک دهاوخن شزوس ساسحا مینابسچب «هتفر بآوح» تسد تشب



 موس ثخبم

 دهدیم ماجنا و رباوخ هکلامعا و مزیت ونبیه فلتخم ياهتلاح

 یسیلاتا۲-5 (بذاک تومای) یژراتل :دوشیم هدید تلاحهس هبالومعم یعونصم باوخ ۱

 .(یدرگباوخ رد ای) لوپمانمس ۳ (ندب مامت یکشخو یتفس اب)

 تسا ادیپ شمسا زا هک دوطنامه :(بذاک توم اب) یژداتل باوخ تلاح ٩
 هرهچ «تسا فیفخ سفنت تسا مادآ یلیخ ضر و بلق ناب رض .تسا هگ رم هیبش یژداثل باوخ

 تلاح نیا داجیا ,دشابیم هداهناو و لش الماک اپ و تسد تالضع «تسا هدیرب گند و دیفس

 یلو ,دی آيم رد تلاح نیان دوخب دوخ هژوس یهاگ .تسا دیفم یبسع یگتسخ عفر یارب

 و تسد تثالاطعد دروآ دد یژراثل باوخ تلاحب اد هژوس دناوتیم نیفلت دزج ۳ مه دوزیت و نبيه

 یتسه لماکتحا رتسالاحرد .دن ريم فیعشو ماد[ یلیح ايش بلق تسا هداهناو و لش امش یا

 .«یاهدییاوخ نیگنسو قیمع یلیخ ینکیم سفنت میالم و مادآ یلیخ
 تلاحنیازا ندرک حراخ ياربو .دمآدهاوخ دد یژراتل تلاحب ءژوس تانیقلت نیا اب

 سفنت هدن زیع مظنم شبلق تسا یمیبط و یداع شتیشو و لاح هک ميئامتيم نیقلت هداپود
 .تسا یدأع

 یاهاپو اهتسد تالنصمامت .تلاح نیادد : (ندب دامجنا اب) یسپلاتاک تلاح ہ٣
 تلاح نیادد رگ او ددرگپه كشخ یب وچ دننام شندب یاپ اترس هدوشیم مکحم و تفس هژوس

 داهج ات ود نزو تسا رداق هکلب .دش دهاوخن مج اهنت هن دلهد را رق یلدنص ود يور ار هژوس

 (۱۱۸ لکش) .ماهدرکن شیامذآ اد رفتکی زاشیپ نزد نونکات نم یلو ,دنک لمحت اد رفن

 «درپاوخ» دناوتیم مه «رگباوخد» یلو دیایم رد تلاح نیاب دوخب دوخ هژوس یهاک

 هک دنکیم نیفلت یوبو ,دنکيمزاب اد هژوس یاهکلپ یک بیت رق نیاب «ددوآ رد تلاح نیاب اد

 هدیشک یکی تشاد هاگن نا وتيم قیرطودب اد هژوس .تسا مکحمو تفس بوج هئنام تندب مامت

 می رادیم هاگن هدانسیا اد هژوس هکنیا رگید و دشاسب هدیباوخ تخت ای نیمز یور میعتسم و

 نسیسو ؛دراد هاگن الاب یمک اد رس «دنایسج هب ولهپ هبو هد تشم اد شیاهتسد هک میگوگیم

 .مينکيم شیامذآ و دوشیع مکحم و تفس بوچ لثه شیاهاپ و اهتسد تالنع هک مينکیم نیقلت

 دوب مکحم و تفس یگ ؛مينکيم اهج شیولهپ زا اد شئسد و مین زيه تسد شنالشعپ یئعی

 یلدنص هتسد یور شزغم عاخنکیدوطب ,میهذیم دآررگ یلدئصود یود اد هژوس یفن ود كمکب

 رگ !یلو .ميهديهدآرف يلدنس هتسد یود لامتسد ال دنح ای كحوک شلاب لقاالای هدریگن دارف

 نیدنج و مينکيمسمل اد ءژوس یاهایو ندرگ و تشیو اهوزاب تسد اب دوبن تفس هژوس تالضع

 .ميهديمدآ رفیلدنصود يورد اد یو سپسو دوش مکحم و تفس شتالمع هک ميتکيم نیالت هیت ره

 یدامو لش شتالضع .تسا یعیبط الماک شلاح هک ميگامنيم نیّفلت شیامن همتاخ زا سپ و
 .تنتسه ملاسو یمیبط ؛یداع الماک شنیضو مامت «دن زيه مظنم شبلق .دناهدش
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 دشابیم یسپا اتاک تااحرد هتفر باوخ -۱۱۸ لکش

| 
۱ ۳ 

 1 1 ۱ ا

 بش ایم يسمل اف اک تلاحرد هتفر باوخ ۹ لکش



۵۳۰ 
 و و

 لویمانمس دوخب دوخ صاخشا یخرب : (یدرگباوخدد) لوبمانمس باوخ -۳

 یگاهداک یتحو دن وریم هاد «دننکیم تک رح دنوشیم دنلب دوخ باوختخر زا اهبش یتعی دنتسه

 مه مزیت وئپیه رد .دنشکبم ژارد هرابود و هتشگ رب دوخ باوختخرب سيس و دنهدیم ماجتا

 مزیت وئییهشیامن رشک او ,درک داحیا نا وتیم نیقلن ابو یعوئصم دوطب اد یدرگیاوخ دد تلاح

 ز وئبیه لاحرد و دنی وگیم «وریاوخ» هب یتادوتسد هک بیت رتنیدب :دوشیم ارجا تلاح نیادد

 یاهراک زایرایسب وند رک شزرو .نددوخاذغ .ندناوخزاوآ .ندیصقد ,نتفد هار .دهدیم ماجنا
 .دوشیم نایب ریز رد یدادعت هک رگید

 یلیخ نونک امه هکدومننیقلت هژوسب ناوتیم :زونپیه لاحرد بآ ندیشوئ-۱
 رد هکیلاخح رد هژوس ؛دشابیم ندروخ لوذشم و دراد تسدرد بآ ناویل كي نالا و .تسا هنشت

 مفد شیگنشت 3 دش ونیم ار بآ ,دراد تسدرد بآ ناویل هک دئکیم دوصت تسین ی زیج شنسد

 .تسا بآ ندیشون لابخرد هژوس هک دینیب یم امش (۱۲۰) هدامش ریوصترد دوشیم
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 ندروخ بآ لاحرد -۱۳۰لکش

 د هنسرگ نالا هک دومن نیقلت هژوس هب ناوتیم :دونییه لاحرد اذغ ندروخ ۴

 تسدب لاکنجو قشاقو هتسشناذغ هرفسرس هکنیا روصتب هژوس .تسا بابک ولج ندروخ لاحرد

 .درک دهاوخ اذغ ندروخب عورش دراد

 نمخ « مدرکباوخ اد یناتسرمش یئوجشناد مولع هدکشناد یاهسالک زا یکی دد نم
 یداد تسود یئاذغ هج امش و تسا داهان تقو نونکا متفک واب داد ماجنا اهداک یلیخ هکنیا

 رد تشوکبآ هساک كي نونکا مه هک متفگ واب . تشوگبآ داد باوج «هتفر باوخ» ؟ یروخب



۵۳۹ 
 قشاق دراد تسد رد قشاف هک یثلاح لثم هژوس حتی نقی ده

 یا چ س یرگید :يچ مه پج تسداب و تشاذگیم ناهدب و درکیم ورف هساکرد

 .تسا زایپ داد باوج ؟یروخیم یراد هح بج تسد اب مدیسرب

 درک نیقلتناوتیم هژوسهب -ز ونپیهلاحرد ل ند رک وب و یاج ندر وخ ٣

 ینکیم وب هک ار ج د ناوتیم :تسا لگ ندرک وب ای 3 یاج ندروخ لوغشم هک

 .دهدیم یئ و: هج و تسا یلگ هج

 یمرگ و ید رس ساسحا داجی ا م

 د رک نیقلت ناوتیم هنفد باوخ هب -۵ژ وسزد

 امش ,درابیم فرب و تسا درس اوه نونک | هک

 .زا تساتدرس یلیخ و دیداد نتدد مک یابلمه
 تلاح نیارد اههژوس راتفد « دیزرایم امرس

 لنب ریز اد ناشیاهنسد اهیسعب تسا تواغتم

 و هدرب ناهد كيدزن اهیخرب « دن ربیم
 اهیضعب و دننکیم « اه » ار ناقناشگنا

 و دنهدیم دا رق ناشیاهاپ طسو اد ناشیاهئسد

 بیجعویعیبط یلیخ یتالاح نینج رد یخ رب

 یلیخ هژوسهک تسثآ هناشن نیا و دنزرلیم

 .دنکیمسح ًابقاو اد امرسو تسا ریذپ نیقلت

 قاطا هکدرک نیقلت هژوسهب ناوتیم روطنیمه
  یاهدشقرعسیخام رگ زا امشو تسامرگ یلیخ

 هلت نیا لبافمدد «اهوریاوح» تالاح

 ناشیاهشفک و تک اهیسعب ؛تسا تواقتم زین

 ًاعقاو اهیخرب و .دننکیم كتخ لامتسداب اب تسداب ادناشتروص یاهقرع یخرب و .دننکیم اد
 .دوشیم رهاظ ناشندب و هرهچ رد قورع

 دن زرل یم امرسزا اههتف رباوخ -۱۳۱ لکش

 الومعم نم : مزیت ونیمه لاح رد « ورباوخ » ندناناب رگ و ندنادنخ ۵
 نیا رد الا همه , ميوگی» تسا ندیدنخ لاحرد هک منک نیقلت « وریاوخ » هب مهاوخیم یتقو

 و دنن زیم دنخبل اهیضعب تسا توافثم اهءهژوس» هدنخ « دیدنخیم مه امش , دندنخیم سلجم

 یدادیب رد هشیمه هک تسایتالاح نامه اهتلاحنیا و دن دنخیم دنلب یادصاب ءاق هاق اهیسب

 دنهاوخ دوطنامح مه زوئبیه لاحرد .دندنخیم دوخ یداع یک دنز رد هک دوط ره ینعی .دن راد

 لب دمحج

 ۰ تسازادیب هژوس هک دننکیم روصت اهیحاشامت رذک ۱ دیاش و یضعب الومعم ماگنه نیا رد



arr 

 : دوشیم یداج ناشیاهمشج زا هی یگ لاح رد هژوس یاهکشا دننسب یم هک دعب هعیفد دنچ یلو

 .دوشیم هدو زفا ناشدواب و داقتعا نازیمب بجعت لاحرد و دریگیم ارف اد همه توکس

 دنتسش بآ و یاچ ندیشون لوغشم اضهتف رب اوخ ۱۳۲۲ لکش

 دد امش همه 45 مدرک نیقلت مدوب هد رک مزیت وئیبه هک رن جنپ هب تاسلج زا یکیدد نم

 دندرکیم هیرگ تاوارف كشا و دایز رثأت و دنلب یادصاب ناتح رقن ود .دیتسه ندرک هی رگ لاح

 نرم تفگ یکی ؛دینکیم هب رگ روطنیا ارج مدیسرب رفن ودنيا زا یئوو ند رک ن ایسا و هیه هک

 دايز رقاب عوضوم نیا و ..دناهدنام راوآ ریذ ماهداوناخ نم تفگ یرگیدو :تسا هدرم مردام

 ۱ .دوزفا نایجاشامت

 دد هک دومن نیعلت هژوس هب ناوتیم :زونپبه لاحدد ندنا وخ و ندبیصقر ۶
 دهاوخ ماجنا طرش ودب «ورباوخ» اد نیقلت نیا هتبلا .دنک هیرگ ايو دصقرب زونپیه لاح
 لاح نیاړد شدوخ هکنیا مود طرش .دشاب دلب ندناوخزاوآ اب ندیصفد هکنیا لوا طرش .داد

 .دش هدید و .داد دهاوخن ماجنا هژوس دوش نیقلت هچ ره ترومنیا ریغرد .دشاب لیام ًاعقاو
 محا و دوریم مه رد شاءرهج طوطخ دیایب شدب ندناوخ اب ندیصقد زا ءهژوس رک | هک تسا

 ذا ینابصع و تحاران لاح اب هژوس دیامن نیقلتو دارصا رتشیب هدننک مزیتونپیه رک | و دنکیم
 تسا لیام ایآ و دنادیم صقر ایآ «دیسرب هژوس زا ءادئبا یتسیاب .دش دهاوخ دادیب باوخ



arr 

 تسا راکیس ندینک لوفشم هتف رباوخ -۱۲۳ لکش

 اش هک تفگ ناوتیمو ,دناوخب ای دصقرب هک دومن نیقلت ناوتیم تروصنیا رد ؟ریخای دصفرب
 عورش دوخ هاوخلد گنهآ ندینشاب هژوس و .دیونشیم هحفص نالف زا ار کگنهآ نالف نالا
 هچ كيره هک مدرک لاوئس«هتفد باوخ» رفن جنپزا تاسلجزا یکیرد ,درک دهاوخ ندیصقرب
 متفگ اهن اب میصقرب مرکاپاب میهاوخیم ام دنتفگ رفنود ,دنسقرب هک دهاوخیم ناشلد اریصقد
 تسیوت ؛اجاج كيره رگید رفنهس .دینکندیصق ربع ورش .دیونشیم ادمرک اباب گنهآ نالا امش
 دندرکندیصقرب ع ورش یلابخ یاهگنهآ ندینشاب و دندرک باختنا ار وگناتو

 زونییهلاحرد هک دندناوخیبلاج یاهلزغو فینصت بیترت هب ككيره اهنآ ذا رفت هس دعب
 ای ناگ دنناوخ امش هک مدوب هدرک نیئلت اهن اب اریز «دندناوخیم یجیهمو اریگ یادصاب رایسب
 .دیتسه ییوخ د دادعتسا
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 تسا یب ون نیشام لوغشم باوخ لاح رد دتفرباوخ -۱۳۴ لکش

 رفندنچ هب دوخ تاشیامن زا یکیرد :زونییه لاحردفلتخم یاهراک ماجنا ۷
 ماجنا دیناوتیم دها وخیم ناتلد هک راک رد كي ره الا> امش متفگ دندوب باوخرد هک ءٌژوص

 یاهناخروز ندیخ رجب ع ورش یرگید و ندناوخ دنلب یادصاب درک عورش اهن [ زا یکی .دیهد

 دیب وک یتسدلفب رفن هنیسهب مکحم تشماب دخرچب هک درک زاب ارشیاهتسد هک عورشودب رد درک
 تشاد دایب یرادیب اسب هنو دش دادیب هنو درک ساسحا هث هدروخ تشم هکدوب نیاذآ بجعتو

 مداهچ رفن درایلیب یزاب هب درک عورش موس فن .تسا هدروخ شاهنیس هب یمکحم تشم هک
 تمس ادشتسار یابهجنب هکیلاحرد درک ورف شرا ولش بیح هب ار شیج تسد داد هبکت داویدب

 تشپهب ادشیاهتسد مجنپ رفن «ندیشک داگیس تساد تسدابد رک ع ورش دوب هدادرا رق شپچیاپ پچ

 .ندز توس هم درک عورش و تخحادنا نیگاب اد شرس و تشاذگ



 .دن |هدییاوخ دوخ با وختخر رد هک هدش نقلت اههتف رباوخ هب -۱۲۶لکش

 و تا هنا س س ت

3 1 
1 1 ۱ 



 زور

 .داد بنها وخن ماجنا لیم فلاخم یاهراک اه «د ربا وخ» مهم هتکن

 چیه :درک صق رب راذاو ناوتیمن مزیت ونپیه اب اد یبهذم ناب( وشیب

 اب ندیصقرب داداو ار ساو یبهذ» یاوشیب 3 .دنوخآ چپه دن اوتڀمن یاهدننک مزیت ولیپع

 یئاهممحم هتسدنآ وزج ییهذم رهاظب یاوشیپاب دنوخآ نیا هکنآ رگم دیامن نددوخ بورشم

 .تسا هدیصق ریه مهو هددوخیم بورشم مه دوخ یصوصخ یگ دنذ رد هک دشاب
 هکنیارگم .درک دهاوخنار داکنیا دوش تخل هک دېئوکب زونییهلاحرد یاءهژوسهب رکا

 .دشاب (تدش تخلاب ءارمع صقد) زيت بی رتسا رد صصخت+

 هک متفگ نس یود یاه «ورباوخ» زا رفن راهج هب دوخ یمزیت رثیپه تاشیام زا یکیرد

 نیفلت واب .دیصقرن مداهچرفن یلو دندرک ندیصقرب عورش رفن هس .دنیامن ندیسقد هب عورش
 مهدد شاءرهچطوطخ مدید ,یصقرب یناوئیم بوخ یلیخ .یسقرب دهاوخیم تلد وت هک مدرک
 .دندرک شزرلب عورش شیاهکلب «تفرگ اد شدوجو یاپارس یفیفخ شزرل و جنشت و تفر

 هڈوس .دیناوخپ دهاوخیم ناتلد ناتدوخ هک اریراعشا دیاب امش مدرک ءابتشا هن متنک هلصافالب

 باوخلاحرد هژوسزا یتقو ادب .دومن یبهذم دانشا ندناوخب ع ورش دنلب یادس اب هلصافالب

 .متسهفلاخمصقراب نم تساهانگ و دب صقد تفگ تسیچ ندیصق رب عجادامش هدیقع مد رک لاوئس

 مزیتونپیهدد هتشذگ تارطاخدیدجت :هتشذگ یاهنامزهب «د ربا وخ» ند رب لپ
 تارطاخ ,دوخ هتشذگ تارطاخ هک دوشیم نیقلت هژوس هب هکنیایکی .دنفایم قافتا لکش ودب

 تیلوفط نس رد امش هک دوشیم نیفلت هوس هب هکنیا رگید و ددوایب دایب اد تیلوفط نامز

 .دنکیم ساسحا یگلاس ۴ نسرد الاثم ار دوخ «ورباوخ» تدوص نیادد «یّتسه

 واب مدرک مزیت وئیپه اد یاهلاس ۲۳ ناوج دوخ یمزیئونییه تاشامفذا یکیدد نم

 ؟یراد لاس دنج مدرک لاوثس وا زا :یتسه هلاس ۲ نالا اش هک متفگ

 .لاس هدژاود داد باوج

 ؟ یتسه اک زد الاح

 .یالک رس رد

 ؟دنح سالک

 هج وت پو تصاد تمس مدیسرپ ؛داد پاوج ؟تسپج تملعم مان مد یک لاوئس هژوس زا

 داد باوح .دیتسه سالک رد رفت دنچ متفگ درب مان ار شناتسود زا رفنود .دناهتشن یناسک

 . رفن ۶
 امشد دیوگیم هئکید امشب تراک ذومآ الاح مئفگ و مداد ءژوس تسدب یدادم و هج رثفد

 .یتسه هنکید ننشون لوفشم
 <... .تسا ناریا یارعش نیرتگ درب زا یکی ظفاح» تشون درگ نتشوئب غ ورش هژوس

 تالمجمامت ًانیم دش قیبطت مجنپ باثکاب بلاطم نیا یتفو د تشون طخ راهچ دودحرد
 .دوب حیحس
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 یتسه باسح ندرک لح لوغشم و یاهداتسیا هنحت یاب نالا امش متفگ هژوس هب سپس

 وا زا یتقو .درک نتشونب عورش تسا چگ شتسد دد هکیتلاح هیبش و داتسیا دش دنلب ءژوس

 . مسی ونیم بسانت مداد داد باوح ؟ینکیم هج مدرک لاوئس

 .یل ایخ ریش بآ اب هتبلا .دنته دوخ تروصو تسد نتسش لوغشم اههتق ربا رخ ۱۳۷ لکش

 نسدد امش هک مدرک نّقلت هژوس هب سپس :یکلاس جنب نس هب «و ربا وخ» ندرب "

 اب تایحرد داد باوح ینکیم داکح متفگ ماهلاس جنپ نم هک داد باوج .یتسه یکلاس جنپ

 جنب نسدد هک مدرک نیقلت یاهلاس ۹ مناح كي هب هیت رمکی و : متی یزابپوت لوغشم اههچب

 دنج «میوشیم بآ یوج رد ار كسو رع مرادو ٩ منه یزاب كسو رغ لاحرد تفگ یتسه یکلاس

 اد مکسورع درب .دربه:دز دایرف و درک نتسیرگی عورش هلاس جنپ كدوک كي دننام دعب هیناث
 «.د رب بآ

 نم «تکسورعنیا ایب ؛مدیم امشهید مریگیم اد تکسورع نالا نم متفگ واب نم ًادوف
 شیاهکشا هکیلاح دد دز دنخبل یاهلاس ۵ كدوک دننام مناخ نآ «متفرگ بآ زا اد تکسورع
 .دوب ییزارس زونه
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 دنک یمن سح ار راگیس شت آ هتف ربا وخ -۱۳۸لکش

 یگهامشثنسدد هک دوشنلت هژوس هب رگ | :یکهام شش نیمس هب هژ وس ند رب

 هک دوش نقلت رگا اب و هد رک دهاوخ دا رکت ار راک نیمه «تسا كماتسپ ندیکم لوغشم و هدوب

 یاههامشش هچب دتنام ًانیع هژوس ,یتسه ندرک هیرگ لونثم و یهاوخیم ریشو یتسه هنسرگ
 نمو دیامثیم دیلعت اد ههام شش ناکدوک هی رگ و دنکيم كذان اردوخ یادص ,درک دهاوخ هی رگ
 ماهداد ماجنا هبت رماهدص اد شیامذآ نیا

 یتسه تددام مکش رد وت هکدوش نیقلت هژوس هب رگا :ردام مح ز هب هژوس ندرب "
 تسا نکمم تسا روطج تیاح هک دوش هدیسرپ هژوس زا رگ او درک دهاوخ لوبق اد نیقلت نیا

 :دهذدب اد ريز یاهباوحزا یکی

 .تسب وخ میاج
 ,تسا كنت و كي رات اجنیا

 .تسا كيرات

 لاس دص امش هک دوش نقلت هژوس هب رگا :دل وت زا لىق یاهلاس هب هژوس ند رب 5
 «یتسههچ هک دوش هدیسرپ هژوسزا رگاو .تفریذپ دهاوخ ار نیقلت نیا .یتسه تدلوت زا لب
 :دهدب اد ريز یاهخساپ هیبش یئاهباوج تسا نکمم



e۹ 

 متسه ادخدک رتخد نم

 ۱ متسه تخدد نم

 اهنیا ريالن ...و ... متسه هک رگ نم - متسه هب رگ نم

 ` باتک ددیثح . هننادیم حور دوجو رب لیلد حاودا دوع نادادفیطاد اهخساپ لیبق نبا

 نم دهیم بآوج یتسه هچوت هک دئسرربیم ياءدش مزیئوئبیه صخش زا هک مدن اوخ حاورا دوع

 هک دوشیممولعم ,دننکیم قیقحت شیپ لاس نیدنچ ناب مجاد یتقد و « متسهادخدک نالف رتخد
 ان ار حور دوجو , تسا ملسم هچنآ , هتشاد تقیمح تسا هداد هتفد باوخ هک اد یتاسخغم

 اهلوق لقن و « دنداد لوق لقن هبنج طفف بلاطم لیبقنیاو . دیامنتابثا هتسناوتت ملع تعاسنیا

 یتاشیامذآ مزیتونپیه قیرط زا حود دوجو هداب دد نم دنشاب هتشاد یملع هبنج دنناوتیمن زین
 . تشوت مهاوخ صوسختیارد یباتک هدنیآ رد دش تصرف رگا هک ءماهدرک

 مزیتونپیه دوخ یهاگ ؟ متسه تخدداسپ خرم كی نم دیوگیم هژوس لیلد هچهب اماو
 یاهدوب یزیچ كي دلوتزا لبق لاس هصوت , دنیوکیم , دننکیم نیقلت لکشنیاب البق ناگ هننک
 نیقلت هژوس هب لکشنیدب یاهدوب هچ منیب هب وگب الاح « رتخداب سپای غ رمای یاهدوب تخردای
 اایقو رب اوح تسا نکممایو ماهدوب دب رگ اب تخرد نم هک , دهدیم باوح هژوس اذل . دوشیه

 شنطاب دوش رد تارطاخ لبیق نبا تروصنیادد « دشاب هدناوخاب هدینش لیبقنیا زا یبلاطم

 . مامدوب رتویک ای تخرد نم هک دهدیم باوجو.هداد لکش رییغت

 هدرک توف شیپ اهلاس شماوقا زا یکی هژوس رگ ا : ناگدرماب هوس تاقالم 4

 دادرب ای ددپ یسا نکمم هک ارمدش ثوف لیمافنیفلت دنجای « دئیبهب ادیعو دهآ وخب شادو دشاب

 باوخ هییشیتلاح هکلب تسین حودنیا هتبلا دنینهب دناوتیم دشاب ناتسود زا یکیای یهاوخای
 . تنیبيم ار ناگ درم مه یعیبطباوخ ددمدررم همه !ریق ..تسا ندید

 هعجارم نمب یددام . دنید یم اد شاهدش هتشک رعخد حور هکب ردام ۰

 اد ددام نآنم منیبب اد شحود مهاوخیمالاحو هدیسد لتب ماهلاس تفح رثخد تفگ و درک

 صخش ردام ناهگ ان هنیبهب اد شرتخد دتاوتیم الاسح هک مدومن نقل واب و . مدرک مزیتوتپیه
 تفگیم « درک هب رکب عورش داتفا شرس ذا شهایس رداج ؛تفرگشوفآ دد اضفرد اد یمولعمأن

 اروا وداثفا نیهزب امغالاحب ددام ,تخب ریم كشا داهب ربا دنئام ؛دنششک ادوت ارجناح یئخ»

 . مرکشتم ؛مدید اد مرتخد تفگ ,مدرک دادیب نقلتاب

 تسا نکمم . دیسی هب ر وی لاحرد اد شاتسود دنا وتو ف ردا وخ ١

 اد دوخ تسودنآ دوش نیقلت یوب رگ ا ‹ دشاب هتفر رود ترفاسمب شناتسود زا یکی هژوس

 . دید دهاوح

 اروا مهاوخیم تسا هسنارفدد مناتسود زا یکی نم تفگ مدرک مزیت ونییه اد یمناخ نم

 تساخ رب , دنیبهب دناوتیمو هداتسیا شایاقم شتسود رضاسح لاحرد هک مدرک ن یقلتواب .منیبهب
 زاو درک یسریلاوحاو داد تسد وا ابو تسا روطج تفاح تفگ شتسود مسا دارگتاب و دیدن

 . « دومن دایز شسرپ شد



 تست سست سس سس ات ا##

 اد ینیب نشود نم . زونپیه لاحد هدنیآ ینیبشیب و ینیب نشور -۳

 ا تسیتونپیه نادژمشناد ریاس تاب رظن قبط هوالعب , ماهدیسد بولطم هجیتنهب و هدوبن شیامزذآ

 مزیت ونپیه قیرط زا هدنیآ ینیب شیپ یلو « تسا هدش تابثا یملع رظن هطقن ذا ینیب نشور

 رضاحلاحرد ملعو تساشیامذآ هلحرمرد زونه
 تسین مولعمنیاریانب .تسین نآ تابثاهب رداق

 . ریخای تسا حیحص دیامنیم نارگیدو دوخهب مجاد باوخرد هدش مزیت ونپیه هک ینیب شیب

 هکیاءهژوسهب رگ | .دوشیمنارا و اجاب_نادز رب زا یکبهب لب دىت هژوس -۳

 نینلتنیا «ورباوخ»یتسههب رگ ای سورخ كيوت هک دوش نیقلت تسا قیمع لویمابمس باوخرد

 رگ او درکدهاوخ وئتموئمهب عورش یتسه هب رگ وت هک دنیوکب واب گاو . تفریذب دهاوخ ار

 اد تاشیامذآ لیبق نیا درکدهاوخ سورخ یادص دیلقتب ع ورش یتسه سورخ وت هک دنیوگب
 . ماهداد ماحنا دایذ نم

 ۰ ت ا

 ار ربز ربخ ۱۳۵۳ لاس تشهبیدرا مود هبنش ۴۶۲۲۰ هرامش ناهیک همانزور

 دا رهت ۴ ریت ونپیه باوخ رد

 مزیت ونپیه لاحرد كوباک -۱۳ لکش

 + یواکنا ودو یسانشن اود صوصخدد یتاملاطم هک ناوج (هدننکباوخ) دوزیتونپیه كوباک

 دن دادن لوبق صاخ ملع ناونعب اد مزیتونپیه هک دنتسه یناسک ن اریادد ذونه : دیوکیم ۰ دراد
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 ندش نشود یارب تهجنیدب ؛دننکیم دوصت یزابهقح و هدبش ع ونکی اد دیفم ملع نیا تڪ

 یناسک ءاهنآ مشچ لباقم ردوموش رضاح گد زب سلاجمو لفاحمدد مرضاح نمدارفا نیا نمذ
 منک باوخ یملع هقی رطاپ دنی امنیم یفرعم هک ار

 .دنک شیامذآ ارم ریت ونیپهاهن [یور ریاتد ۳ عمجا دناهیک نانک راک زا یعمجهبنشزوردآ وباک

 هک تسنیا اجنیا رد نایاقآ عامتجا زا دوظنمد: درک تیحبهب عورش روطنیا ادتبا یو
 مزیتونپیه ناوتیم اد مدرم زا دصدد داتشه طقف دننک هدهاشم اد یعونصم باوخ دیلوت تررق

 دننک زک رمتم هطقن كي یوررب اد دوخ رکف دئناوتن و دنتسه رکف تتشت یاداد هک یناسکدرک

 باوخب رتهب ملاسو حیحصو یل ومع»صاخا هماعدوصت فالح رب و دن و ریمن ورق یعونسم باوخب

 باوخو باختنا دن راد یرتشیب دادمتسا هک اریناسک نایاقآ نیبذانمالاح .دن و ریمو رقیعوئصم

 «.درک مهاوخ

 هکیلاحردودندوایب ولج ار اهتسدهمه هک تفگ كوباک : ميشکيم قیمع سفن مهاب

 ees - اهتسد هبت رم دنچ دن دیشکیم قیمعسفن
 عقوم نیا رد دندرب نیئاپ و الاب ار

 مهرد ار اههجنپ الاح هک تفل كوباک

 .دیدادهاگن یوکعمدوطب و دینک لفق

 عاوقم كي دعب . دش ماجنا مه راکنیا

 لب اقمدوبنآ ید ءایسهطقن ك هک درک
 همد تفک و داد رارق نانک راک مشچ

 دی ذودب هايس هطقن نیاب اددوخیاهمشج

 دنچ یاهتسد و درمش ۱۳ هدامش اتو

 تک تک ` رفن ۸ كوب اک یاق آ هدعنیاذا «دشلفق رفن

 د اتک رالا رد ناهیک همان زور کرن ر یھ لاحرد موبار لک و اهترو تک ح ای و درک باغصا اد
 اهن آ هب هاگن  .درب باوخب تب اث هاگن

 . هشزاب ناشیاهتسد مارآ مادآ و درک نیفلت

 هب رگ و هدنخ

 تشاداو هیرگ هب اد اهنآ دمبو دندیدنخ همهو دندنخب هک تساوخ اهنآ زا كوب اک
 دنشابیم یحارح لمع هدامآ و دنتسه «لوبمانمس» باوخ رد نونک | اهنیا : تفگ كوباک

 درگ دنهاوخن درد ساسحا دن وش یحارج لمع ایو دین زب نزوس اهنآ تسدب هچن انچ ینعی

 یود ادشن درگ تشی و درب ورف «یسیلاتاک» باوخب اد رفن كی كوب اک یاقآ عقوم نیادد

 .داتسیاوا مکش یور نایچاشامتزایکیو داددا رقرگید یلدنص یود ارشیاپ تشپ و یلدنص كی
 یحارج تایلمع یارب اکیرمآ و ایورا رد مزیتوئپیه هزورما : تفگ همتاخ رد كوپ اک

 منک رگاد راک نیا یارب یسالک مرضاح ناریا رد نمو . دوریم راکب یحود شارما یاوادم و
 مهد میلعت دن راد جایتحا دوخ راک رد نف نیا هک اد یناسک و نادنمقالع زا رقن اهدصو



arr 

 مراهچ ثحبم
 ندرک باوخرد مزیت ونپیه یاملع فلتخم شود

 هک دیتف رگ داییدوئت رطن هطقنذاو , دیدش انشآ ندرک مزیت ونییه مضداب یدودحات امش

 دینا وثب دیاهدناوخ ار هچنآ یگداسهب امش منکیمن دوست نم یلو درک مزیت ونپپه دیاب دولطچ
 بلاطم ندرک ظفح هکتسایگ دنن ادنتفرگ دای هیبش الماک مزیتونپیهنتفرگ دای اریذ ؛دینک لمع
 زا رفندنجشودنماجنیادد كلاذعم «تفرگ دایادیگ دننادناوتیمن داتسانودبوباتک تاروتسدو
 ولملارصان همجرت ولبالبو هنشون روصم مزبتونپیه بانک زا ار مزیتونییه گ دزب نادنمعناد
 تاوخرد دیناوتیع دوشیه هتفگ ریذ رد هکیئاهشور نی زا كبره ذا هدوآیم استیاود فی رش

 ۰ دیک هدافتسا ساخشأ بد یک

 ندرک مزیتونپیهرد ۱«هشیر»رتک د شور ٩

 نجل اب د درکیم هاگن شمشج ود نايم رد و تسشنیم «ورباوخ » یولج هشېر رثک د

 هتس ...دن دش نیگنس «دن وشیع نیگنس اش یاهكلي .مرگنیم ارامش نم یتقو» تفگیم یمیالام

 . دیدنبهب اد ناتنامشج ... دندش

 ست هژود رس یالاپ زا صامت نودب و دربیم ضی رماپ هژوسرس یالاب اد شتسد ود دعب
 : درکیم نیقلت نمضرد دادیم ساپ دنج دعم

 مانب دوخ باتک رد ار دوخ شور میاهن رب رنک د : ۲ مياهنرب رثک د شور -۳

 یسدافبباتکنیا) « ددادیم نایب هدشپاچ كرویوین رد ۱٩۰۲ رد هک «نیقلت قیرطزا هجلاعمد
 دوخ ناوناز نام رد اد هژوس ناوناز تسشنیح «وریاوح» یوربود می اهن رپ .(هدشن همج رت

 ردقن  ,دادیه یمیالم یاهساپ تاقوا یخرب ,درگیم هاگن هژوس یاهمشجهب تباثو , تفرگیع

 ماگنه نیا دد دامن ندش هتسب هب عورشای د دّتنیب بآ هژوس یاهمشج ات درکیم هاگن

 تحاد.هتف رگ تباوخ دن وش هثسبدنهاوخیم تیاهیشجالاح !اهآ تفکیم :درکیم نیتلتهب مورش
 . دومنیم مال تاجلاعمب ع ورش سپس و دورپ باوخب ءژوسات درکیم نیفلت ددقنآ « باوخب

 هاگن ریخست رب ءوالع دوخ تایلمع رد کد نیا -۲لب ودروب رتک د شور -۴

 تسدودابتفریمن باوخب وا هژوسای شیرم ًانایحارگ | « تفرگیم تسدرد اد هژوص یاهتسش

 دوش نیگنس شباوخات دومنیه نیقلت و دادیم داشف یمک (۱۳۲)لکش قباطم مشچ هرک یورب

x= ۲۸۲-۲ 

۳۰ Bernheim, H: Sugestive iherapeutic New York. ۴. 

Som, 1902. ۰... .۳- Dr. Bourdeville, 



 لغت ۳ هژوس یاهمشچ هرک یورب دوخ یاهتصش ود اب «2ل وب اک» ۱۳۲ لکش

  یھ هر ندرک باوخ لوغشم 62 وب 5 و - ۱۳٩ لکش
 دش ان
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 یکیزیفلگاسوزا ند رک مزیتونپیه یارب نامگیپ رتکد -۱ نامگیپ ا شور ۔۴
 پچهناش یود اد شتسد سبسو دتسیاب تفگیم دوخ هژوسهب هک بیت رت نیدب « درکیم هدافتسا

 ۔اگن شی ره رسزا رتمیتناس هداتود هلصافب ناش>رد یایش د وح پچ تس د دد سپس تشاذگیم شی رم

 هی نابم شرس قاما دک تکو هک هات ناشخدد یش ناب دادیم دوتسد شدی رمب و ت تشادیم

 .دوش قیمع شیاوخات درکیم نیفلتب عود رش سيس دئفین هک درکیم لئاح وا تشیهب ادشتسد

 نو اریصخش «نیلدژ» شور قبط دیهاوخب رکا نلرژ شور “۵

 د . دباوخیم هک دنک رکف دیئوگب و دیناششب یئانشورەب تشب ادهژوس . دیئامن لمع بیت رئنیدب

 ۳ .هدش نیگنس ترس دیئوگب دوشن اکو داب هک .نزو كي گگنهآ اب و دینک ءان شنامشح

 تسد نداد سایزا سپ ؛ دیهد ساب أدوا هدممات رس یالاب زادعم . دن وشیم مح تیاهکلپ دوزەج

 هرک یودرب مهیم و دینک نیقلت ًابترمو ۱۳۳ رب وصت دتنامو هی راذگب هژودرس یور ادتسار

 . دیناباوخب یتحاد یاحرد ار واو دیهد راشف هژوس مشچ

 دش ابیم اههژوس زا یکی ندرکباوخ لوغشم «كوباک» - ۱۳۳ لکش "

 تبلت

۱- Dr, Pikman ¥- Gerlin 



۵۴۵ ۱ 

 : ابراف شیشک شور ۱
 دوخیولج اد«ورباوخ» ایداف شیعک

 نکنرکف روج چیه تفگیمو دن اشن یم
 د کیمشهاگن هت اةیمع ؛ندیب اوخب رگم

 ار شیاهتسد هبترمکی دعب هقیقد هدات

 هژوس : تفگیم دعب ۳ ددوآیم نا

 ار تسدکی ؛ دیباوخب ًاروف زیزع
 3 تشاذگیم «ورباوحد» یناشیب یور

 .ییاوخب تحار مهاوخیم تفگیم ۱

 (۱۳۳ لکش)

 دوزیتودبیه - ۱زولد شور
 دوخ لباقم دد اد هژوس زولد فورعم

 مهب لصتم شیاهاپ هکیدوطب .دناشنیم
 < یولهب دد اد دوخ یاهاب دعب « دنشاب

 ین اشیپ کور اردوخ یاهتسد «كوباک» ٩۳۴- لک زین اروا تسد ود هداد رارق هژوس یاب

 تسا هتشاذگ ور باوخ ندر تشپ و تفرگیم تسد رد (۱۳۵)لکش قیاطم

 لاحنیارد گر هاگنشنامشچردو

 ساب تسد فک مامت یاتاب اروا نانعگنا گونات هناش زا و ؛درب یم هژوسرس یالاب ار شیاهنسد

 دد ناتنگنا هیقب و هدعمرس تش هکیدوطب هژوس هدعمرس تشاذگیم اد تسد ود سيس .دادیم

 . دریگ دارق نآ فارطا

 هدعم رسا :رص یالابزا هداد را رق هژوس رس یود ار تسد هاگنآ , درکیمربص هقیقد ود

 باوخب ءژوسات دادیم همادا ددةنآ هژوس یاهنادات اد اهساپو . دادیم ساب هپترمرشش . جنپ اد

 . تفریمورف یقیمع
 تشادیوقراپسب نامشچ هنیلا.درکیم باحتنا اد هقیرطنیا نتوم -(۲) نگ وم شور

 . درکیم هاگن هژوس ياهمشجرد عب رکی ىلا هقیقد هد ؛ تفرگیم تسد رد ار هژوس یاهتش

 تسدوهژوس یناشیپهب ادتسدکی تشاد تمواقم رگا یلو تفریم باوخب ًادوف دوبساسح رگا
 اد هژوس و (۱۳۶ لکش) دنامیم یفاب لاحنیا رد هقیقد دنج هتشاذگ وا ندرگ تشپ اد رکید
 ارتسار تسد سپس دادیم ساب اد هژوس یاهنادو نسابات ندرگ تشی زا دعب ؛دناشنیم یماداب

 . دروآیم هنیس ربارب ات هتسهآ شغامد لباقم زا هتشاد هاگنوا ولج
 .درکیم# ورش ارتالاوئسو تشادیماو فرحب ادواسپس تف ریمورفیقیمع باوخپ هژوس

 ۲ دوکیم شرادیب یدادرتسا یاهساباب ءاگنآ :

` 1- Delouze ۳ Moutin 



2۳7۲ 

 لونشم«ك وب » -۱۳۵لکش

 زولد شوراب ند رک باوخ

 دشابیم

 لوغشه «2 وب 5 ۱۳۶-۰ لکش

 نت وم شوراب ندرک با وخ

 فش ایس

 یخرب - ندب روآ باوخ قطانم
 طاقن زا یخ رب هک دن دقتعمناگ دننک مزیت ونییهزا

 ؛تسا ساسح دایسب نتفد باوخب یارب ندب

 دنک ادیب اد طاقن نیا هدننک مزیتونپیهرگ !هک

 نیا «دیامن باوخ اد هژوس دناوتیم تلوهسب

 تشپ ؛اهنار « اهجنرآ ,ناتشگنا كونرد طاقن

 .ین اشیپ رتساسح همهزاو؛ولگ نیفرط ؛نساب
 رگ | الثم : دنتس |همشح مخت و رس زغه

 سقرفاب یناشیپ یود تسد هدننک مزیت ونپیه
 ابو تقر دهاوخ باوخب رتدوز دراذگب هژوس

 یلیخ هژوس دوش هدادژاسام اهوریاتشپ رگ |

 مهصاخشا زایخربد تقر دهاوخباوخب دوز

 زاهطقن رهابسامت نی رتکچ وک سکع رب هک دنتسه

 دن وشن م زيت ونبیه الصاهک دوشیم بجوم ناشندب
 .دنشاب لساسح دون و هءاگن اب ادص لیاقمرد :تسانکمم ساخشا نیا



۸2۳۷ 
 و هست س

 متسد تفر باوخب هکنیا ضحمب .مدوب یسخش ندرک مزیتونپیه لوفشم (هدن ءاگن) نم

 درک زاب اد شیاهمشچ هقبقد دنچزا سپ ۰ دوش رتنیکنس شباوخات متشاذگ شایناشیپ یود ار
 هبت رمنیادش هتسب شیاهمشچ مک مک و , مدوبن نداد یاپو ندرک هاگنهب ع ورش رود زا اددجم
 درک زاسیاد شیاهمشج هدابود هلفحل هنحذا سپ ۳ متشادگ ءژوسرس قرف رب ار دوخ تسد فک

 باوخب تعرسپ ارم امش یادص یئ زیه فرح یتقو « تفگ هژوس , مدش ایوح اد تلع یتقو

 .موشیه دادیب نم ددوخبم نمب امش تسد هکنیا شضحمب يلو ؛دربیم

 : ندرک مزیتونپیهرد ۱«هنوب .ز رتک د» شور
 یارب . درک مزیت ودپید نا وتیم هتسشنای هداتسیا اد هژوس : دب وگیم «هت ود لوژټ» رتکد

 اهیضعب « دنتسیاپ دن رتتحاد اهروزیت ونپیه یلو دنکیمن قرف نداتسیااب نتمشن «ورباوخد
 یورب ساو دنج لوا . من ادیم شهب اد هداتسیا مدوخ یلو دنهدیم حیج رق ار هنمسشن سکعرب

 تشب سپس (۱۳۷) لکش مهدیم سای اد هژوس ناوناذ ات هناش زا دعب و هداد هژوس مش ءرک

 تا رعف ل ونس كيدزت تسشس هی ر وطب 1 مراذگیم وا یاهفتک یورب ار مياهتسد 6 ۵ بم هوس رس

 . دریک دارق فلک هنت ريد دد هتفرورف یمک ناتعگنا

 «ءژوس» رگا مشکیم مدوخ فرطب اد مياهتسد دعب « منکیمن تبحص چیه «ورباوخ» اب
 مهذاب دیاسمن یکداتسیاو دوشن هدیشک رگ | یلو مناباوخیم اد وا ًاروف ؛ دوش هدیشک رس بقیپ
 ًادعب « مشکیم بقعب و مداذگیم اهفتک هب اد ميا-وتسد هزاب ود هکلب من زیمن فرح یاهیلک

 فرط رهپ « شابم تحادان . یوشیم هدیشک ًامتح . یوشیم هدیشک رس بقعهپ» میوگیم هتسهآ
 .دوشیمهدیشک بقعب «وریاوخ» ومدادیم رب ادمتسد تقونیادد«نکم تمواقم تسالیامتم تندب هک

 بلغایل و , دنوشیم ترپ دایتخایب اهیشعب دنکیم تمواقم شنیساسح هژادناب سک ره

 . دشاب دویصو هلصوحاب یلیخ دياب «دوزیتوئییه» . دنهدیم رییغت اد دوخ ياج

 هژوسیاهفتک راب نیموس یارب هاگنآ لاحرهب . دومن نیقلت بت رم دیاب لمع نمضرد
 لثم امش ناوزاب یورهب هک دشکيمن یلوط»:هک دیگ وگبو دیشکب دوخیوس تسد فک تددقاپ اد

 نکلهیحان رگید تسداب و هدعمرس تسد كياب لاحنیارد «دتفایم ینیگنسو سحیب مسج كي

 هک دیتک یّقلئ دیهدیم ژاسام یتقوو دروخن مه: شلداعت دینک یعسو دیهد شلام ارد «وریاوخ»

 ۱ . هییاوخب تحارو مادآ ؛ تفد دیهاوخ ینیگنسو قیمع باوخب یدوزب

 هب اد دوخ یاهتسد دعب . دیهد شلام شیاهنارات اد لومعم رمک هیحان مه هقیقد دنج

 دشابن مه ساسح «ورباوخ» رگا .دیهد رارق لئاح اد ناتدوخ و دیداذگب «هژوس» یاهفتک

 . دیاهنف رگ یمطق هجیتن
 ًاروف دیامنیم تمواقم یضیرم هک تاقوا یسب یلو : دیامن تمواقم هژوس رگاا

 تدم رگ . دیهد داشف اد وا مشج هرفح هتسهآ رکید تسد ابو دیداذگب وا یناشیپهب تسدکب

 . تفر ههاوخورف یقیمع باوخب هژوس . دینامب لاح نیمههب هقیقد تسیب
۱- Dr. 4۶. 0۰ 
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 دنامیم یقاب لاح ناسهب ناشندب و هدومن تمواعف مهزاب اهشیرغ ذا یضعب لاحنیااب
 یفرشآ كي الثم .دیدادهاگن شنامشچ ولج ناشخرد یتش كيو دیناغنب اد هژوس ,تروصلیارد

 .دشاب هتشاد شا رتهک لاتسب رک گنت رساپ .دیاهنخود یکشم لمخم یورب هکالط

 تدم دیداذگب شندب دانک اد شیاهتسد ‹ دنک رکف ندیباوخب هکدیئوکب «ورباوخ» هب
 .درادن رب ناشخ ردیتشنآ زا مشچ دیک وگب و .دیداد ءاگن وایولج ادناشخردیثش هقیقد جنپ ات راهح

 هک دیگوگب و هداد شنسدب اد گنترسو هیناباوخب تحاد اد وا ددوخمهب شلداعت رگا

 . دنک رظن نابو هتشاد هاگن شنامشچ یرتمیتناس شات جنپ هلصافب

 ارشنامشج رگ | دوش هتسب شنامشچات دیداذگب دوخ لاحب اروا تعاس عب رکی تدم

 شنامشچ یورەب اد ناتیاهئسد درک زاب ار شناهشج هچنانج یلو .تسا هدیپاوخ هک تسب ار

 ابو دیدنب هب و دیداذگب

 زاب اد تنامشخ یناوتب

 اد شنامشچرک | .ینک
 »» دیشاب نشمطم .درکن زاب
 یسلو تسا باوخ هک

 ادشنامشچ هکیت دوسرد
 نشطدیناوتیمندرک زاب
 هتفد باوخب هک دیوش

 ساب اد وا هدعه رس ات

 ۱۳۷ لکش قباطم دیهد
 ددوخمهب شیاهکلپ رگ ا
 شنامشجناتدوختسداب

 « دیئوگب و دیدنبهب أد
 وتیتمالس,نکم تموأقم
 ییاوخب هک تسنیاب هتسب
 ضیرم باسعا هکیعقوم
 دوطب و تشک شعت رم

 دیهدب همادا ار شور نیا تقدو هلصوحاب رگ | دب اوخیم «هژوس»هک دیشاب نئمطم دیزل یسوسحم
 . تسا دصرد دص نآ رثا

 «هن وب لوز رتک د» شور هراب رد نم هدیقع
 اد همه ناوتب نآ اب هکدهدب یروتسد تسا هثساوخ دوخ شود نیااب «هنوبلوژ» رک د

 هکنیا یارب . تسا یمیدق الماک شود نیا و « تسا نکمعریغ شور نیاابو درک مزیت وئپیه

 وذاس قبطو .میوش انشآ دامیب یعافد یاهمسیناکماب تسخن دیاب مينک مزیتونپیه اد همه میناوتب
 (زیتونپیهثحبمدرد اهشودنیا« ميئ امن مزیت ونپیها رهژوسد ميئ امن باختف |یصاخ شودیهافدیاهداک

 . دش دهاوخ نایب لسفم دوطب دیامن مزیئونپیه اد نیمجارره همه تسادویجم رتک د هک یجلاعم

 نداد ساب لاحرد «كوب اک د -۱۳۷ل کش



 موس لص
 یدادبب زادعب تانبقلت و یرادیب

 :تسا تمسق ود لماش موس لصف

 .مینک دادیب ار «هتفد باوخ» روطج وا ثحبم

 یدادیب ذادمب تانیقلت مود ثحبم

 .ميزادرپیم یصتخم یو هناک ادج روطب تمسق ودره نایپهب الاح

 لوا ثحبم

 ؟یینک دادیپ ار «هتفربا وخ» روطچ

 ؟دوشن رادیب هدش مزیت ونپیه صخش .تسا نکمم ای آ :هکتسنیا دوشیم الومعم هکیتالاوئس

 زا مدرم هاگ آدوخات سرت مه شسرپ نیا تلع .دنسربی» همه هک تسا لاوئس نی رتمهم نیا و

 رتیوق دیاشویشوهیب ھر ار مزیت ونیبه مهیاهدع .تسا هک رم هیبش باوخ اربذز ,تسا بک رم

 لاحرد ینعی «تفد» یشوهیب لمع نمش دامیب نالف هک دناهدینش تارکب . هننکیم دوست نآذا

 . دنشاب ءاگ [ الماک رهاظ رد ناشدوخ هکنيا نود مدوم .دوم یحارج لمع نمض و یشوهیب
 هگ رم هیبش و تسا یوق یشوهیب هببش مزبتوئپیه باوخ هک دیوکیم اهن آب اهنآ یهاگ [دوخان
 .تسا

 ؟دوشن دادی باوخزا تسا نکمم هژوس ایآ هک لاوئس نیا خساپرد لاح رهب

 ار ءژوص ًادمع مه «هدننکباوخد رگ! یثح .درادن ناتما یزیچ نینچ هک میوگب هیاب

 دادیبمزیت ونییه باوخزا دوخیدوخ ءژوس مهزاب ؛دیامتت ادیب باوخ زا و دنک اهر دوخ لاحب

 اهر دوخ لاحب اد هدنوش باوخ «وریاوخ» هکنیا ضحمب هکتسنیا نآ لیلد و . دش ندا وح

 دادیپ «هتفد باوخ» و هدش یعیمط باوخهب لیدبت مزیئونپیه باوخ ًادوف دعب هقیقددنچ .دنک
 ۱  د وشجع

 قافتا مع هیت رمکییتح لاحبات .متسه ند رک مزیت ونپیع لوغشم نمهک تسا لاس یاهلاس
 .دوشن دادیب باوخزا هوس هک تسا هداتفین



۵+ 

 یمالق ناگ دابكي رد نم هبتمکیطتف :دش رادیب با وخزا رند هژوس هعفدکی

 مزیت وفییه اریناتسدرک لکیه يوقو دئلب دقرایس زاب رسک نازأب رس یاههاگشیاسآ زا یکیدد

 ار وا متساوخ حبص هدزای تعاس و دوب حبس هد تعاس مدومن مزیتوئپیه هب عورش یئفو مدرک

 .دوب دارقنیدب هنحص عضو .دشن دادیپ هوس یلو .منک دادیب

 دود اترود «دوبهداتسیایگ دزب هاگشیاسآ طسو رد لکیهیوق و دنلبدق دایسب زاب رس كب
 ,دوبنازی وآ هدادایب هوس یاهتسد دن دوباشامت لوغشم و ممج هامس نآ نارآدهج ردو نا رسفامامت

 .دوب تک رهیب و تکاس همسجم تپ یاهمشچ تننام تسرد تک رح نودبو ءریخ . زاب اهمشچ

 زاب مدرک دازکت ةراب ود .دشن رادیب یلو مدرک نیعلت هژوسب و مدرمش ۵ ات كيزا نم

 تک رحیپ و هریخ دوطنامعو دادن باوج :یونشیم ارم یادس ای ] متفگ هژوسب دشن دادید مه

 هدنفامرق صوصخب و نایفارطا دشن دادیب مه زاب ؛ مداد سوکعم یاهساپ هژوسب - دوب هدنام
 ؛ دن دی لبه ارم شمادآ و یدرسنوج توج یلو ۰ دندیسرت یمک ذاب رس نآ نادرگ و ناهورگ

 اریز .دش رهاظ مهنمرد تشحوو سرت هک دیسد یگاچب راک ءرخالاب .دندوپ هدرکن تشح و زونه
 دادیب زونه هژوس یلو تشذگیم مزیتونپیه نامذ زا تعاس ود و ندرک رادیب نامذ زا تعاسکی
 ناگ داپ گشزپ هب تسا رتهب تفگ ناد رگ هدنامرف .دیسرف یئاجب نم یاهشالت و .دوب هدشن

 مادکچیه نادرگ هدنامرف هن و نه هن یللعب اتب ریز « تسیف مدال “اق متفگ . میهد خالطا

 .دوش علطم ناگ داپ كشزپ ميتساوخیمن

 یلو مدز زاب رس تروصب هدیشک ودیکی .دشن دادیممهزاپ .مدیشاب بآ هژوس تروصورسەب
 نیرتکجوک هژوس یلو تخير هژوس رسهب بآ لطس كی اهدادهجرد زایکی دشنرادیب مهذاب

 :دکحیمشاهلک و رسزابآ تارطق :هدشسیخشیاهمابل و زاب سی ابأترس نونک ا.درکن یتک رح

 یاههدرمدننام تک رحیب و هریخاهمشج ؛هډعآ ربنیف طزااهشوگ و هدنگ وومیب الماک ذاب رس هلک

 ناب رساهدص تساهداتسیا دادهجردو رسفا اههد نیب دد هاگشیاسآ طسورد میدقرصم هدشیئأیموم

 و قیمع توکس . دنتفریم الاب مع لوک و رس زا اههرجنپ زا و هدش عمج هاگشیاسآ فارطا
 .دوب هدش دایز درد رس اب مأوت نم تشحو و سرت هد وب هتفرگ ارف اد هنحص كانمهس یشوماخ

 دونه هژوسو دوب رهظزاددعب كاپ تعاس دوبهدش لتنم زین نیرباسهب نم تش>و و سرت نیا و

 داحان دوپ هدب رب همه هرهجزا گن هک دوب هدش كانئنشحو نانچنآ هرظنم ,دوب هداتسیا اپ رس

 ؛دادن هک دادن یاد ؛میدرک فای رحت هژین رسأیو تسداب ارشیاهاب فک میدرک زادد ار هژوس ۱

 مهزاب ميتخيد بآ شیاهاپ و تروس یور مهزاب و میدروآندریب اد زاب رس زولب و یئورراولش

 دن منک تح أ رتساهفیفددنج هک منفرد هاگشیاسآ برد ف راطب و مدشدود هژوسزانم .دشن دادیپ

 .متشگ رب هلجعاب نم ینفو دنه زیم مش رب ادشیاهکلپ زاب رس تفگ و دمآ یراددج رد دعب هفیفد

 لاحب هژوس «موشیم دود هژوسنا یتفو هک مدش هجوتم نم .دنام یقاب لاح نامهب هژوس «دایود
 دد یسیب و یتخرک لاحب موشیم كيدزف هژوسب نم یتقو ات و ددرگیمذاب یدادیب و یهاگ آ

 لاحبات هک تسا یصاخ تلاح كی نیا متفگ و مداد حیضوت نایجاشامت یاری ار نایرج .دیآیم
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 یبسع یتحادان و دردرس اب ,مدش جداخ هاکشیاسآ برد زا و .مدوب هدشن هجاوم نآ اب نم
 شحمب هک داد بآ وجمشیسرب اد ناي رج نادرگ هدنامرقزا یتفو دورن آ یادرف ؛متفد هن أضب دی دش

 باوج یدوب .دش دوطنبا ارج میدرک لاوئس وا زا یتقو و دشدادیب ژاب رس « دیتفد ایش هليا

 سج ار زیچ همه یلو , مدشیم هدادایب و سیب نه «دوب نم ولج (فآ نیا تقوره هک داد

 ساسحا چیه و مدشیم تک رحیب د سحیب هدارآیب الماك یو . مدینشيم ار اهفرح همه مدرکیم

 .متشگيمرب یداع لاحب نم دشیم دود اقآ نیا یتقد یلد ؛مدرکیمن مه یدرد

 زای دورپ و دنک هد ادهژوس هدننک باوخ رگ | هک دیگامرفیم هظحالمهدشدای هعقاونیادد
 .دش دهاوح دادیب دوخبدوخ هتفر باوخ مح

 شمادآتانیقلت نودب و دنثو هلجعاب ادءهژوسرگ | .تسا یرادیبذرط رتگ دزب رخ یلو

 دیاشو اههام تسا نکممو دش دهاوخیبسع یاهیتحاران و دردرس داجد هژوس «مینک دادرب شب

 رگا نینچمه د .دتامب یقاب رگید یبصع یتحادان ایو ءودنا و ینارگن ایو تیبصعداچد اهلاس
 یقاب تالاکشا نیمه درب نیب زا اد یقیامن تایقات تارثا هک هیامن شومارف «هدننک باوخد

 .دومن دادیب ریذ تانیفلتای و ین اتاپ و یماداب اد هژوس هک تسا رتهب سی .دنام دهاوخ

 ره دش دیهاوخ دادی ایش منک توف امش یاهمشحرد و مدامشب تفه ددع ات نم هکنیاذآ سود

 « تسا بوخ الماک ناتلاح ...ود ...كي .دیوشیم رتزادیب هجردکی امش مدامشیم هکب اهزامش

 یدردرسو تلاسک چیه یدادیب ذادعب .تسا یداع ناتخبن و یقنت دن زیم یداع و ملفنم ناتبلق

 «تشاد دیهاوخن

 .دنوشیم شزرل ای و دردرس داجد یدادیپ زادعب اهژوسزا یھ رب

 یداعناثلاح تبحر عزا امش .تسا هتفد نیب زا الماک شرا :مد رک نم هک یتانیقلت هیلک »

 ناتلاح ...هس ... دیوشیم دادیب مک مک الاح ءتسا یعیبط و یداع تاتیاهاپو تسد «تسبوخ و
 ينقو ...شش ...جنپ ...دیتسه نادنخ و لاحشوخنالا ...داهچ ...دیذش دادیب «دشرتبوخ

 .. .تفه ...درک دیهاوخ هدنخو یلاحشوخ ساسحا و هدش دادیب منک توف امش یاهمشچب نم

 مد زاب دياب و دوشیم توف هژوس یاهمشج هب تفه ددع ندرمش زا دعب «دیتسه رادیب الماک امش

 یميبط الماکناتلاح . دیس طاشناب و لاح رم یلیخ «تسا زاب نانیاهمشچ الاحد دوش نیقلت
 توت ١ ددنخیم 3 دیاشگیم ار شیاهمشج هتف بآاوح یتفد هک تشاد دایب بیاب «تسا یداع و

 «دیاش و تعاس مین زا سپ دشابیم زونپیه همین لاح رد هکلب  تسا هدیسرن لماکیرادیب هب مه

 .دنکیمررثا هژوس رد تاثیقلت نوئه اذل ,تسا یقاب ذونع زونییه رثا رتشیب اب یتمک تعاسکی

 مود تحم

 یرادیب زا دعب یا رب تانیقلت

 ماجنا یدادیب زا دعب دوش هداد «ورباوخد هب ذونپیه لاحدد هک اد یرماواد تادوتسد

 ,دادیهاوج
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 یتادوئسد «ناگ دن وش شیامذآ» زا رف ودب هدو یمزیل وئیبه تاءامن تأ یکیرد نم

 ژا یخیب ۰ دنهد ماجتا د وخید وجح ار اهنآ . مزیت ونییه باوخ زا ندش زادمب ادب هک مداد

 یورردو دوخ یاحدد یوریم «مزیتونی»ه بآوخزا ندشرادیب زا سہ امش «متفگ اههورباوخ»

 نوریباددوخ تک و دوشیم ناتمرگ امش مدزمشچهب ار مکنيعنه تقوره دی نیشن ېم دوخیلدنص

 .دیدو ایم
 تقورهد دینپعنیم دوخ هیلوا یاجرس و دیوریم ندشدادیب زا سپ مهامش متفگ یمود هب

 دیدش ددقنآ یگنشت نیا « دینکیم یدیدش یگنشت ساسحا امش مدز مهرب اد مياهتسد نم

 زیم یود ناویل بآ دیئایم و دبزحیمرب دوخ یاج زا و هدرواین تقاط امش هک دوب دهاوخ

 .دیروخیم ارم ینآرنخس
 دوخ طو: رم ياهاجزد و دیورپ هک متنگ اهن اب و مدرک دادیپ مزیتوئینه باوخزا اد همه .

 مدرک تبحص مزیت ونپیه دیاوفد تارثا هداب رد هقیقد دنچ مزیت وئییه همناخ ذا سپ .دینیشنب

 ممشچب و متشادرپ دوب نیم یود هک اد مکنیع نم ۰ هنرادیم شوک نم نانخسپ همه هکیلاحرد
 یاءژوس نامهنیاو ,ددوآنوریباددوختک و تساوخیب نایجاشامت زا فنکی دعب هیلالدنج مدز
 ار دوخ تکارج هک دش لاوئس ېو زا یتقو .درکارجا اد مزیتونپیم زادهب تادوتسد هک دوب

 .مدروآ نورباردوختک و دشمم رگ یلیخنمو تسامرگ یلیخ نلاس هک تشادداهظایدروآ نوریب

 هين اٿ دنه 3 مدز مهب ار ماهتسد 4 مدادبه همادا دوخ یاهتبجسب هک روطتیمه مع رد

 یود زا ادبآ ناویلو ؛دمآ شیامن نس فرطب باتشاب و تساوخ رب اجزا یمود «هژوس» دعب

 .دیشون رخآ هرطق ات مامت ملو و سرح اب و تشادرپ نم زیم
 .دنی وگیم ۱ «كيت وئییه تس ار م زین ونییه زا تحیم نیا یملع حالطصا رد

 یهاگ و .دننکیم دداص ساخ تادوتسد دوخ هقیلس و لپمپ انب اهدوزیتونپپه زا كبره
 هتفگ هژوس هب یهاگ و .دهدب ماجنا ار راکنالف , دعب اههتفه و اهزور هک دوشیم هتفگ هژوس هب

 .هدب ماجنا اد داک نالف یدید اد تمالعنالفا یدینش اد هملک نالف اجرحرد تفوره هک دوشیم

 ماجنا ادیراک ,یدادییزا دىب هکدومن نیل زونییه لاحرد ناوتیه هژوس هب یلک دوطب
 یئاریذپ نانامهیم زا اپ .دنک زاب ارء رجب ای هددئیب اررد الثم دیامن ادا اد ياهلمح ایو دهد

 انب مه یهاگیلو ,دیامن یلاوثم ایو دناوخب یرمش اپ ددنخب اپ .دنک فراعت داگیس اپ ,دیامن
 :تسا ریز بیت رتهب دداوم نآ و ؛دهدیمن ماجنا ارتاروت مد هژوس یللعب

 .دشاب هدشن نیقلت ءژوسب یملع بولسا یور زا و حیحس دوطب دونسد یتفو ۱

 .نکشومارف ادزیچ همه هک دوش نیقلت هژوسب هلمج نیرخآ دد ًاهابتشا یتقو -۲
 .دشاب هژوس یقالحا تټتایس وسخ و تبب رت بفالح رب تارونسد یتفو ۳

 الامتحاو هدش نی زکیاج هژوس نطاب دوعشرد یدنموربن تانیقلتدنن ام هیلواتیپ رت اریز
 ندش تخل هکیاهژوسب الثم . تسا مزیتوئپیه لاح نامز نیقلت ذا رتشیب و رت یوق نآ رثا
 هوختخل امش مدذ فک نم یتقو یدادییزادمب هک دوش هنفگ یوهب رگ | «دنادپم هانگ و تشز اد
 .درک دهاوخن اد داکفیا دوس

۱-۳۵8 hypnotic 
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 دهاوخن ارجا ادروتسد .دنیبهن پسانم ادلاوحا و عاشوا یدادیب زاسپ هژوسرگ | ۴
 دصق ریم ًادوف صقرب دنیوگب یسلجم هردو دراد ندیصقرب یدایز هقالع هکیاهژوسهب اللثه .درک
 مح زاب صفرب نس یور ایپ و زیخرب امش « مدز تسد نم تقورح یرادیپ ژادمب هک دوش هتڼګ
 یتبسانم اجنیادد صقر و تسا ینارتخس هسلج هک دنیبیم اریذ ؛درک دهاوخن ارجا اددوئسد
 . درک دهآ وخنارحا ار دوتسد اذل دراین

 مراهچ لصخ
 یجلاعم مزیت ینییه

 همدقم

 یناور ناکشزپ صوصخب ۰ ناکدزپ یارب ثحبم نیرتهدنزدا و نیرتیملع , شخب نیا
 یصاخ رظق تقدو یفاکشوماب مزیت ونپیه یناهج هک دزب و هدنزرا دنمشناد ۱هزریام»رتکد تسا

 ناگدنناوخ رظنب ثحبم نيا رد هک , هتشاد نایب اد دوخ هناذود یملعو یب رجت تایران
 . فس رپم ( رتحم

 رد یباثک «یبرجت و یلیلاب « زوئبیه یللملانیب نمجناد سیگد «ژریام» یلسنارتکد

 ۰ هدروآ رد رو وحق همشرب 4 ۲یکشزپ تمدخ رد مزیت وتییه» ناونع تحت هحفص دصناپ د وتم

 :تاعالطا و تاسمولم نازیم زا «دنکیم هملاطم یسیلگنا نابزب اد باتک نیا یتفو سک ره

 سمت اتاری هدامل ایراخو گر زید ره نیآبیجعیئیب ثكی رایو یفاعشوم ؛تقد ۾ غوبنو شناد

 نادرم هجایند رد هک دنکیم لاوئس دوخ ذاو . دیاشکیم نیسحت هب نابز دایتخایب و دنکیم

 تسدی تقو هچو روطجو اجک رد اد تامولعمو شناد همهنیاو « دنتسیاهداملاقراخ و گر زب

 . دربیمیپ دوخ یعالطایبو یداوسیبو تدافحهب ناسا هک تسا عقوم نیادد دن اهددوآ

 ناونعب یدازهب یاقآ مانپ نم دنمعناد ناتسود زا یکی اد باتک نیا زا هحفص تسیود
 فوخ لیلد ودب اجنیارد هحفص تسود مامت لقن زا نم یلو . تساهدرک همحرت «نمب كمك

 همجرت هحفص تسیود اریذ دشیم دایذ دایسب باتک مجح هکنیا لیلدب یکی ؛ مدومن داد
 یدورضو مزال نادنج اجنیا رد بلاطم هیلک رکذ هکنیا مود . تسا هحفص دص راهچ لداعم
 تاداپعاب و هدومن هصالح اد بلاطم هیفب ؛ باتک لوا لسف دنج فذحاپ اذل . دیسریمن رظنب

 تای رظت ودیاقع امامت دیئامررفیم هعلاطثحیم نیادد هچنآ[اذل م عرادپم نایباجتیارد یرتهداس

 . تسا ه«زریامرتک د» گگ رزب درم نیا یم رجت

 هیارپ مدغب مدق زریام رثکد دعب و « تسا ینیگنس یملع تاعدقم باتک لوا لسف هنچ

 هچهب دارچ هک , دراد م وضوم نیاب ساصتخا لصف دنجو دیآایمولج دامیب هجلاععو مزینوتپیه
 تسا هدش فذح اینا رد هک , دننکيم هءهجارم دو ریث ونییهفب هجلاعم یارب یناسک هچو تلع

 ناکشز پیارب یمهم دایس ثحیم هک دشابیم «دامیب و كشزب هطبار» نوماریپ ثحب رگید تمسفو

 مزیت ودییهذ رط دراو مک مک و دراد رابییاب هبحاصمز طوب صاصتخا يدعب ثحبمو دشابیم یناود

٩- D.E. Mearse 
 ۲ Medical Hypnosisس
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 هجلامم ذرطهب طوب رم پاتک رگید هحفص دصیس و دوشیم دامیب «یدادیب» هرخالاب و ندرک

 . دش دهاوخ پاج یرگید باتک دد ادب هک «تسا یناودفاتخم یاهی دامیب

 : هک تسنیا مزیت ونپیهاب یشیامن مزیت وئپیه قرف
 مزیت ونپیهاد سک همه دناوتب دوزیتونپیههک تسین نیاب جایتحا یشیامن مزیت وئپیهرد -۱

 ار ناگ د ننک هعجاره همه تسارویجم واکناورای كش زهناور یجل اس مزیت ونپیھرد یلو . دیامت

 كياب ناوئیمن ار مد رح همه ءاگ آان یعافد یاهمسین ۶م دوجحو تاعب توجد , دیامث م زی ونویه

 ,دشاب انشآ دامیب یعافد یاهمسیناکم اب الماک یتسیاب دو زیت ونپیه كشزب اذل « درکباوخ شور

 دامییاب هیحاصمب جایتحا هگکشزپ یشیامت مزیت ونبیه فالخحرپ یجلاعم مزیتولبیهرد -۲

 مزیت ونپیهاذل , دنک هبحاصم رامییاب هسلج دلج هک دشاب جایتحا مزیت ونییه زا لبق دیاش , دراد

 . دشاب انشا الماك ینأاود هبساصم نفب یتسیاب هدننک

 نایب اد دوح یگ دنذ قیاقح همه دهاوخب و دشاب زداق دامیب هکنیا یارب هبحاصمدد -۳

 هدنذرا و بلاج ثحیم دامیباب كشزپ طباود و « تسا هنامیمس طباور یرارقربهب مزال + دنک

 حایتحا یشیامن مزیت هنییهرد هکیلاحرد . دومرف دیهاوخ هعلاطم شخبنیا رد هک تسا یرگید

 یسدربددوم ریز بلاطم شخب نیادد سپ ء ددادن دوحو هناتسود طباور یرارق رب و هبحاصمب

 ۰ . دریگیم دارق هملاطمو

 هورباوخ» و «رگیاوخ» طباود - لوا ثحیم

 . رامیپاپ هبحاصم نف - مود ثحیم
 . نادامیب یارب مزیئوئپیه فی رعتو حیضوت - موس ثحبم
 . نادامیب هاگ آ دوخان یعافد یاهمیناکعم - مراهج ثحیم

 . فلتخم نادامیب ندرک مزیت وئییه شود عاونا - مجنپ ثحبم

 زا یتالابو ناکشزپ زا یخرب هدافتسا ددوم رتشیب تسا نکمم شخب نیا نوح نمض رد

 هدش ضومرتمک تاملک و دوش رک ذرتمک ناتسادو لام هک تسا هدشیعس اذل « دریگ دارق ملپید

 .تسا هدش جرد همحرت نامه یدودحاتو ًابیرف ینعی

 لوا ثحبم
 « رگباوخ» و هو ربا وخ» طباور

 یفطاع طاور عاونا

 ادایجا .تسا یتایح و مهم هداعلاقوف یکشزپ زا یاهتشرره رد دامیباب یفطاع طباور

 . دننکپم ادیپ یفطاع هطبادو ددوخرب دوخ نادامیباب فلتخم ناکشزپ همه
 یدامیب رتسبرد رامیباب .یمومع یاهب دامیب كشزب هطباد

 . دامیباب ینادد كشزپ هطباد

 . یایییاب واتناود هطباد

 . دامییاپ تسیتونپیه كشزپ هطباد
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 كفش ییاهتشدرهددو « تسا رامیباب كشزپ نیب یفطاع هطبادكي طباود نیا زا كيره

 عقومرره رد اد دامیبهب طوب رم صوصخی تاجاینحا قبط اد هطباد یکنوگچ تبتفوماپ رهام
 - دامیب یتمالسهداعارد تسا یمهم لماع كي هطبار نیا . دهدیم سیفت ادع

 درومرهرد هطباد نیا یلو ناکشزو مامت یارب تسا یمذال هزج كی «دامیب_ثاشزب» هطبار

 تیسن هب نینچمهو فلتخم یناود یاها رحت لماش فلتخم یاهتمخشرد یدایز تیسن هب ینیعم

 ۰ تشابیم فلتخم یاهیگ دیچیپ لماش یدابز

 رته دیچیپ دمهم ؛ دیدش یلیخ «دامیب کاخ زپ» یفطاع هطباد , زونپیه قیرطذاهچلاممرد

 . تسا یکشزپ یاههتشر ریاس زا

 هطبار فلئخم تاجرد شور طاینتسا و مهف ٠ هطب ار نیا زا دیفمو رث وم هدافتسا یارب

 . تسا مزال دنکیم دارقرب فلتخم طمارشدد دامیباب گشزپ هک یفطام

 دوشیمدارفرب دامیباب فلتخم هلعیار ع ون داهج یم زیت ونبه تاحلام فلتخم دراوعرد

 : زا دنترابع اهنآ هک

 ۱ « رادیب کاش و و هلجار سا

 ٢ دن امیمص» دار ۷۲

 لاقتن اد هلو [ ز مهسا ۳4

 ۴«یگیل ونپیهد هعبار ۴

 (رامیب-كاشزپ) هطبار ١
 شود ساساو هاب هطباد نیا .تسا هحوت دروم «دامیب_كشزی» هطباد نیحره ذا لبق

 دروم یکشزپ یاهفرح یاهداتفر ءزوح رد اد كشزپ هبطاف دامیب .تسا یرتسب دامیباب هطبار

 لوبقددوم «دامیب_كشزپ» فرط ودره طسوتب ینمض دولج هطبادع وننیا ,؛دهدیمدآرق مارتحا
 دامیبیتعی ۰ دنکیم ناسآ اد كشزپ هیلواو یلومم یاهداک ماجنا هطباد نیا . تسا هدش مقاد
 . دهدیم بارق هنیاعم شرعمدد اد دوح مادنا , هنکمم یتحارات لقادحاپ

 هچ ندش تخل میرحت هک مينک شومارف دیابنام ۔ «رامیبیشاش ری» هطبار فده

 تسانکمم یندب تاثیاعم نمخ .دراد اهدوشک رک | هگنهرفو تداعو فرعرد یتقیمعیاههشید

 دنکيمن مهشسمل یثح زگ رهدامیب دوخ هک ندیزا تمسق نآب « دنک ادیپ جایثحا ًارابجا رثکد
 یگاهزیج هدابرد دراد جایتحا كشزب یئاور تاشامزآ و تاثیادمرد نیئچمهو , دن زب تسد

 . دوشیمن تبحص اهن [ هداب رد الومعم هک دنک تبحص

 یصوصخهسلح رد هک , هدرک ادیب لماکتام گنهرفرد وحن نیدب «دامیپ كشزی» هطیاد

 یاییریگ رد و تالیامت هکنیا طرشب دث وش هتشاذگ دانک دنناوئیم اهمیرحت نبا  هطوب رم

 . دیاین دوحوب یناود یاهیتحاداناب یناوهش

۱- The doetor-patient Relationship 
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 درو

 یکشزپدصاقمو یکشزپ هنیامم تاسلجدد طقف اهیرحتنیا هک يشاب هتشادرطاخب دیاب
 لتک وک عماجمریظن هدنیب هب یعامشجاویمومع تاسلج.دد اد دامیب «رتکدرگ ا . دنوریم نیبذا

 رد هک یبلاطمنآ و هنتکیم ظفح ادیعامتجاموسدوبادآ ر امیب مهورتک دمه مهاجم ریاساییتداپ
 .دننکیم ظفحار دوختیعوتممتاسلجنیارد دنتفرگیمدارق ثحپ ددومتلوهسب یکشزپتاسلج

 مه الومعم (دامیب-كشزپ) هطباد یدارقررب دد «رامیب.تاش زپ» هطبار یرا رق رب
 لوپقاد رگیدکی یاهشقن دارفا نیا یودره . دننکب راج هک دننادیم ودره كشزپ محو دامیب

 دوک دمشقن یافیادد رفثود نیاذا یکی هکنیا درحمب هک تسا سلاح هتک نیاب هجوت . دنداد

 اید ددادنپ هب یمومع و یعامتجا رظن زا كشزپاب اد دوخ هلباد دامیب الثم ینعی .دنک دوصق
 تسا هدش زواجت تام رحماب و « هدرگ رییغت «دامیب كش زپ هدطب اد «دنک نینچ كشزب سکعرب

 . .دوبدهاوخن رگید یناود یاهیثحادان اپیناوهش ضارغا نودب تامیرحت زا ذواحت هجیتن ددو

 تابارطضازآکكشزپ و دامیبيگاهد روظنمب «دامیب-كشزپ» هطبادیدارقرب تادرقم قیرطنیدب

 هکنیاذاعالطااب كب ره هک د ریگیم جشن لکشنیدب هطب ار نیا .دیآایم لمعبیناور یاهیتحارانو

 تک د.دیامنیم داتفد دوخیشئقم هفیظوو شهن قیاطم «تسا هاگ آدوخ شقن و هفیظوهب یرگید

 دنکيم لمغ تسا رتک دكی ناش روخ رد هجن | اب بسانثم شیموص راتفرو رکف ڌرط ,داوطارد

 كی داجیا ٠ ددرکیم دامیب كيرلتت ذا یرکید داک لیهست ثعاب هکیتامادقا یارب بیترتنیابو
 هاوخلدب یگتسب رتعیب «دامیب .ثاشزپ» هطباد یرارقرب ود تیئفوم « دیامنیم یاهفرح طیحم
 یملع تفایل و یگتسیاشات . دراد تاشزپ تیصخش یتسدد هلیسوب میعتسم ريغ طابتدا یدارقرب

 . كشزپ كيرطظن ذا وا ینف تداهمایو

 یاهجلاعم عون هچ هکنیا هب هجوت نودب ۰ میوغیم هجاوم دامییابداب نیلوا یارب یتقو
 نیا «مینکپم رارقرب اههنیمذ نیا زارطرد «دامیب كشزی» هطباد كي میداد ظنرد یو یارب

 هل رم رد یغطاع 3 يئاود هلجار یلدا نیا تسیث جن رغب و هیچی :هدوبیعیبطو هداس هطبار

 .دشابیمیکیت وئپیههجل اعم
 میظنت كي زا تدابع رامیب و كشزپ نیب هناسیمص هطاد ۱هدناممص» هطبار ۴

 نیاهددرگیم ریذپ ناعما یناود هجلاعنآ هجیتترد هک تسا دامیبو كشزپ نیب یفطاع قیبطتو

 «هنامیبس» هار رد . نشاییم یئیلاب راتفرو یاهف رح هلبیاد زا رتمهع و رتقیمح یلیح هلطار

 رثک داب هک دنکیم ساضادامیب « دداد نامیاو دامتعاواب د دیاپم رتک د یوسب نانیمطااب دامیپ

 تبحص دناوتپمن مدرم ریاساب هکیلاحدد دنک تبحص دناوتیم شدوخ یگدنذ تالکشم «دایرد
 دنکیم كرد ار دا لئاسم و یدامیب اهنت هن صوصحب تک د نیا هک دنکیم ساحا وا + هنگ

 كشزپهک دی ایم دیدپوادد ساسحا نیا نیئچمه , دیامنیم كرد اروا ناسنا درفکی رلقذا هکلب
 . دنک كمك واب دناوئیم

 . تسا یفطاع تلاح كي اساسا «هنامیمص هطار» نیا ۲- (یئانشتسا هتکن) تاب

 هدش نییعت یفطاع یاهمسینام هلیسوب دنک كمك واب دناوئیم یصوصخب رتکد هک ساسحا نیا

An Emotiona] Relationship.1-  
Exclusive Element۲  
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 فالخ رب . تسا لقتسم و ادج الماکرتکد تراهم هدابدد یمقاو و یقطنم یبایذدا هتوگره زاو
 . دراد دوجو «هنامیمص هطبار» رد یراصحنا رصنع كي پیت رتنیاب ؛ «هداس ۱یاهفرح هطبارو
 یداصحنادوط اهرتکد مأمت نیبدد دناوتبم هک تسیاهژیو تک د نیا هک دنکیم ساسحا دامیب
 نامژكيرد یمهاو دوطب دي ا وتیم دامیبكأب صوصخب دصاعم یارب . دهد افشو كمك اروا قلطمو

 یاراد یلحم یمومع یاسمیدامیب كشرپ رگ ا و هشاب هثشاد «هنامیمص هطباد» شک هکی اهتتاب
 هنامیمص طباود ات دیشک دهاوخ لوط یت ذم كشزیئاور یارب . دشاب زابییاب «هنامیمص هلبار»

 دوخب دوخ دامیب ین ورد قگالع تلعب «هنامیمص هطباد»نیا هکیلاحدد .دنک دارقرب دامیب نيااب

 ثاش رم یتفد ۲ دشابث نآ ساسحاو كرد رداق تسا نکمم یمومع كاشزب یلو 4 دی اپه شیب

 نامه ردو . دهدیم دارق یتاود نامرد تحق اد دامیب ۰ یمسج یاهیدامیب رظن ذا یگداوناخ
 هجل اعهاریز «دوشیم لاکشا راد سانشناود هتسویپ دریگیمدا رق یناودنامرد تحت رامیب هک لاح

 , دراذگیم ری أت دنک داجیا دامیپاب دیاب یو هک یاهنامیمس هطبادرب یلوا

 : تسین قشع هئامیمص هطباد موهفم

 هک تسین نیا زا تدابع هنامیمص هطباد هک تسیا دوشب نشود یتسیاب هکیاهتکن كی

 .مينکيهدا رق رب تذو درماب یواست دوطب ادهناییمص هل ارام :دوشبنآ سکعایو كش زب قشاعدامیب

 هطباد هیلوا لوصا لماش تسا نکمه هچ رگ تسپت اراک یمشع هطباد كي نیا رگید تداپمب

 دارفرب كشزپ هلیسوب دمع دوطب هک . تسا یاهفرح هطبار كي اساسا هطباد نیا . دشاب یثهع
 .دوبگیمدا رق لرتنک وربیفت تحت دامیب ین اور تاجاینحاقبط رتک د دوخ هلیسوبهناهاگآ ودوشیم

 هفرطکی الماک هنامیمص هطیار یفطاع هبنج ے "هنامیمص هطباد رد رتک د تک رش

 تسا هفرط ود هبنح. یاداد هک تسا یلسا كي ٠ تسا لپاقتم لمع كب هنامیمس هطیاد ؛ تسین

 رامیب و« درازگیم مارتحا دوخ همکحم یاهفرحهطباد قبطدامیپهب یناسنا درف كيناونمپ رتکد
 تسا«لاقتنا» هدیدپ فالخ رب هنامیمص هطباد . ددرکیم لگاق یو یارب اد یمارتحا نینچ زبن
 ع وضومنیا#ادد نیاربانب . دیامنیم تک رشیفطاع هطباد رد شدوخ رثک د هطباد نیادد !ریذ

 تبن دیابث ءاگ چيه كشزب دی وگیم هک دداد دوجو یکشزیناود هب رات كی . تسا تیمها زئاح

 زا تدابع هنامیمص هطباد . تسین میحص رات نیا یلو . دنک ساسحا یفطاع شنک او دامیب هب

 رتک دی تبس دامیب تاساسحا یانبمرب هطجاد نیا هک یتممنیابد . تسا یقیقح الماک هطباد كب
 تیم دامیب تاساسحا نآ رد هک, ۲«لاقتنا» هدیدب فالح رب تسا یمفاد صخش كب ناونعب

 . تسا هدرک لقتنم رتک دیو هنفرگیرگید صحش زا رامبب هک تسا یتاساسحا عقأو رد رک دب

 تسایحضاو لیل دو هدهاشم دشابیمینطام هنامیمص هطب اد ریگ دد شدوخ رتکد هک ت قیقح نما
 ردو . دهد دارق یسرربو هنیامم دروم ًاقیقد اد هطباد نبا تبقارم لامک اب هتسویپ رثکد هک
 .ه رهب دولتنمپ مقومی ٠ دنک لیدعت و جرح و حیحص اد هطبار نیا دناوئیم رتک د موزل بروس

 دهد زارق هدافتسا ددوم رامیب درف مفثب یرثگ دزب یدادرب

` 1° Simple profesional relationship 
۴۲۰ The Physician participation in Rapport 
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 . تسا قلطمو یساسا طرش ۱«هنارمآ ریغد ندرک مزیت وئییهرد هث امیمص هلمیار

 مزال یلو تسیاهنسچررب زایتما كی «هنامیمص هلعبار» شخبتیاضد هجیثت هب ندیسد یا رب
 ار نیا یگاناوت یتسیاپ دننکیم كمکدوخ نادامیب هب ذوتپیه قیرط زا هکیناسک اریذ . تسین
 . دننک دارقرب اد هنامیمص هطاد تلوهسب جایتحا مقوم رد هک دنشاب هثشاد

 ؟هنامیمص هطباد ند رک زا رق رب

 ۱ رینطاع بیجع هطبار نیاام روطچ_تبحصو نایب زاهدافتسانودپ طابت را یرا رق رب اب ۲یلغق ریغ بار
 ٩ مينک را رقرب تسا مهمو یساسا «هنارمآ ریغ) ند رک مزیت وتپیه رد رداقنپ 4

 هلیسوب ًاهنت و تسا یغطاع هطبار كي هنامیمص هطباد هک تسناد دیاب هلحو نیلوا دد
 متسه اش رثک د نم : ریظقف یلالدتساو یئالقع شور ره  دوشیء دارگرب یفطاع یاهمسیناکم

 مارتحاو یتسود سایسحا داحیا دياب ام. دشابیم شزرا نواف «دینک دامتعا نمی دین وئیم اش

 فلاخم و ساتمان یفطنم تاملک یگاههدیا نینچ كی یدارقرب روظنمب یمشوک عون ره مینک
 نهذ رد اد رکف نیا یتسیابام . دریگبدوخب یعافد تلاح دامیب هک دوشیم بجوم طعفو هدوب
 هناتسوداددوخ تاک رحو لامعا دامیبهبام رگ « ميدوابب دوجوب فرحهن و لامعا هلیسوب دامیب
 دهاوخ لابعا نامه ندادناشتب ع ورش الباقتم زین دامیب « ميداذگب مارتحا المعو میهدب ناشن
 اد هنامیمس هطباد الباقتم هک دوب ميهاوخ رداق ام ًادعيو هدش بلح امب تب وا دامتعا درک
 . مینک دارقرب

 نداد نان : درک طارفا و هلجع هیابن دامیبهب تیمیم نداد ناشنرد :تیمیمص
 ارهنامیمصهطب ادیدارقریامرگ | .تسیث هداص دوشیمروصت هک مهاهردقن  نامیب هب هناتسود تاساسحا

 .دوشیم مک هنامیمص هطباد لیکشت یناشو هدش درسلد دامیبیدوزب . مینک ع ورش هلجعابو دوز

 ی رجتیمیمص دعره . مینک راتفد اب دیب دامیپ ابالماک یتسیابام هکتسشیاذا تدایع تیعقوم زاد
 هجوتم دامیب كلاذعم دش دهاوخن هجوتم دامیب هک دنک رکق رتکد و دشاب مک هک مه ددّمچره
 : .دوشیم دامیب طایثحا و یراکهظفاحم یعاب هجیتنردو درک دهاوخ ساسحا یبوخب ارنآ و هدش
 نیا و دنک شیامزآ ارام هک میهدب یدایذ تسرف دامیب هب د می درب شیپ یمادآ هب یٹسیاپ ام
 یتسیاب مینک هدداشم دوخب تیست ار رامیب دامتعا میهاوخب ام رگ ا . تسا مهم رایسب ع وضوم ۰

 دامیاب ميتسهلیام ام هک اد یاهطیاد عون .دنیبهب میتسه هک دوطن آ ارام .دامیب هک میهد هذاجا
 تیمیمص نداد ناشن مدع.دش دهاوخن لصاح یرهاظ تیمیمص نداد ناشن قیرط زا مینک دارقرب
 .دشاب یمیمصاماب الباقتمدامیب دوشیم بجوم هک تسایمهملماع رهاظت مدع رگید تدابىب یرهاظ

 ریغویرهاظ تروس هاگ آدوخان رتک د ابلاغ ینیلاب هجلامموهتیاعم فلثخم یاهشور رد
 یدارقربدد اما ء ددرگیم دارقرب یرهاظ هطباد هجیتندد .دهدیم ناشن دامیبهب اددوخیقیفح
 دولعن امهادام هک میهدیم هزاجاو ميهديمتسررف دامیپهبام .تسا نکممرریغ راکتیا هنامیمص هطباد

۱ Passive induction 

F- The Establishment. of rapport 

۳۰ Nonverbal Communication 

F- Sincerity 
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 دامتعاددومام ؛ دنیبهبام رد اد یصقاون هک دامیپهب میهديم هذاجاام هکیعقوم . دنیبهب يتسه هک:
 ابو درک دهاوخ ورام لب اقم رد ارد وخ تسد حالا عاب و هدومندامنعاامب واش وعردو ميريگيمدارقوا

 .درک دهاوح ماشفاوراکشآ ام ریاددوخ نطاب وت وردو .دشدهآ وخ و رب ودامزاب ههبجاب رگیدتیابمب

 یدارقرب رد هناوئیمام شنمو داتفد یاههبنج زا یاهداپ : ۱یاهبانک یاهمسیناکم
 مهد دایس ام كيلع مااسو دروح رپ ذرط . دنشاب یصوصحب راد شزدا یاراد هن امیمص هلی ار

 هدمآ دیدی ینیدودحم و تعنامم ناشغزیارغ تالیامت دشد رد هکبتارامیب ددوم رد التم . تسا

 مرگ یناجیمو یفطاسع یاهیامت ذا الومعم دارفا نیا اریز ؛مینک كيلعد ماللس مرگ یلیخ دیابت

 دنوریمورفدوخ نوددب میوش كيد زن اهن اب دایز تیمیمساب هچنانچو . دن راد ساره هنامییصو

 .دشابیم كيل ویمس هطباد یرارق رپ ددیمهم صوصخب قرطزایکی - "ند رک سملو ساعت

 دامیب دداد یاسحا نیا تسا یناورو یفطاع یاهششک ریگرد وا هکیعقومرد دامیب تسد نتفرگ

 دنیارفكي نیا . دشابیم كيرشد میمهس وا یاهیتحادانو تالتشمدد رتک د هک ددوآیم دوجوب

 سمل .دیآ دوجوب فرحو ظافلا هلیسوب تلوهسب دناوتیمن یرثاو هجیتن نینجو « تسا یفطاع
 هکیعفومددیبسانما یامت غونیه نیاربانب . دداد نامیب فطاوع یودرب یدنمورپن رثا دامیب
 هدشدامیب "ینیشن بقع ثعاب .ددادن ارثآ لوبق یک دامآو تسین یبوخ یحود طئارشدد دامیپ

 . دوشیع رتلکشم هنامیمص هطاد داجیاو

 ۴ هن امیمص هطباد یدا رق رب عناوم

 ؟ دنک كرد ار شرامیپ دناوتیم رتک د روطچ

 و تخاوتکی دوطب هنامیمس هطباد داجیا منام ینلتخم لماوع یساخ یاهتیمضو رد

 یگاهزیچزا یاهداپ دهاوخیم دامیپ هک « دهدیم خد یتقو الاغ موضوم نیا . دندرگیم دعاسم
 دهاوخیمشلدهک دنکیم ساسحا . دیامن هاشفا دنکیمیلد ودو یئورمک یاسحا اهنآ هداپرد هک

 دراد راظثن او دناشکیم هطوب رم عوضوم فارطاب ار ثحب دامیب . دسرپب وا زا اد اهنآ كشزپ

 . دنکن كرد اد مهم هنکن نیا یفاک هنادناب کد هچنانچ . دنکب ار بسانم لاوئس یتک د هک

 تسا احا یب رکید تدابمبای « تسینیاسح یفاکهژادناب رتک د هک درک دهاوخ ساسحا دابیپ

 لیلقت«هنامیمص هطباد» یرارق ربسناشو «دنکب كردازم دنا وتیمف وا» : هک تفگ دهاوخ دوخابد

 تالاوئس رثکد هک دنکیم رکف وا !ریذ دوشیم هدنامددو زجاسع دامیب تاقوا یهاگ . دبايپم

 یبوخب یگ داوناخ یاهی دامیب خیرات زا شسرپ ماگنه صوصخب عوضوم نیا دسرپیم طوب رمان

 هب هدشن دا رق رب هنامیمص هطباد هکینامذات تسا رتهب طوب رمان تالاوئس نیئچ . دنکیم قدس

 تسا نکمه هطوبرم یفطاع عوضوم هدابدد سدان شسرپ كي نینچمه . دوش هثخادنا ریخت
 دامیب كچ وک مسا ندیمانای ؛ دامیب ریقحتهب تبسن لیامت هنوگ ره . دوش مشخو شجند بجوم
 هطباد یدارقرب رد یدس داجیا ثعاب طلغ روطب یو یلحم هجه]هب تبحسای بسانمان یاجدد
 ۱ . دوشیم هنابیمص

۱- Symbolic Mechanism) — Touch 
۳- Withdraw ۴- Obstacles to Rapport 



 ن

 هدیدب دد . دراد ٹوافت «هثامیمص هطباد» اب لاننا هدیدپ - ۱«لاقتثا» هطبارد ےک

 لتتنم رک د هب ار ساسحا نامه هتشاد یرگید سخشهب تبسن هک ار یساسحا دامیب «لاقتنا»

 رتک دب تبض دامیب هکیمقوم نیاربانب . دنیبیم صخشنآ یاجب اد رنک د رگید ترابعب :دنکیم
 نآ هک دهدیم كاقتنا يتک دب اد یفطاع ساسحا یمقومید وا . دهدیم نان ییولطم تاساسحا

 رگیدیکیای ومهای «ددپ تسا نکمه صخش نآ هک تسا هتشاد یرگید سخشبتیس اد ساسحا
 تقوم تدم كي یارپ دامیب رطن زا رتک د تسه اب هدوب ناتسود زا یکیاید هداوناش دارفا زا

 هبنج مقاودد «لاغننا» هدیدپ رد يفطاع هلجار بیت رتنیدب .ب تسا یرگید صخش رهظمو لبمس
 ساساو هیاب رب «هنامیمص هطاد» !ریذ . دداد دارق هنامیمس هلساد لب اغمردو هثشاد كيل وبمس

 لاحررهب :وادوخ دشنامتسا درفكيزين كشزپ هک دنکیم ياسحا دامیبنآ نمضد هدشانب تیبقاو

 رد یفطاع لمملایسکه اریذ , دوشیبن هدهاشم سلاخ الماک تروسب زک ره «هنامیمص هطبار»

 . دریکیم دارق یو قباس یناود تاساسحاو تاسیب رج ریثأات تحت ًامازلا «هنامیمص هطیار»
 كي زا.ترابع «لاقتنا هدیدپ» هکتسنیا «هنامیمص هطباد» اب لاقتنا هدیدپ» رگید زداب قرف
 دناوتباست دنامب داذآ و فرطیب یفطاع راق زا تسا دوبجم هاکناور . تسا "هبناجکی هطباد
 . دهد رارق لیلحتو هب زجت ددوم اد «لاقثتا هدیدی»

 ۲ مزیت ونپیهرد (لاقتنا) یاههدپ هب
 كلاذعم . تسا هتفابن همسوت یداکناور هننام مزیتوئپیه دد «لافتنا هدیدید هچرگ

 طس وت ۴«هنا رمآ» تلاح داحتا ؛ لاثم نا وتعب .دپ ایم شیب ةتس ویب مزیت وتیینهدد «لاغشنا ثي كد

 هنارمآ تسیتونپیه هکیبقوم ۰ دوفیم دامیب دد *«یلارتهقریم» ندمآ دوجوپ تعاب كشزپ
 دیامنیمیاسحا درکیم یاسحا شردپهداب رد هچن آ دنناموا هدایدد هژوس . دنکیم لمعو داتفر

 «دمآ رد (یلفطای) یدنزرف تروصب دنک ساسحارامیب هک دوشیم ثعاب دوخ هبونب عوضومنیاد
 . دوش مورش «لاقتناد مسیناعم نیا لمع قیرطذا تسا نکمم «یئارقهقریس» ۰ تسا

 دامیب دوش رهاظ *یناجیح هیلخت لکشب مزیتونپیه لاحدد تسا نکمم «لاقتنا دیدید

 رثک دب ارنآ تعرسب یپس و دنک رهاظ شودیزا اد دوخ ترفن مزیق ونپیه لاحر» تسا نکمه

 نینچ ندددآ دوجوب زا پانتجا راک نیرتهب زوئییه قیرط زا هجلاس نمض . دهدب لاقتنا
 باتتجایارب جلامم كشزپ . دنکیم یناود هیلختهب ع ورشدامیب هکیماگنه تسا یکاعتیضدو

 . دنکیم رتكيدزن دامیبهب یفطاع رظت زا اد دوخ بولطمان لاقتنا تلاح كي زا

 ^ یفطاع طابترا كيذا ترابع «یکیتونییه هطبار» ۲(یکیت ونپیه) هطباد ۴

 یکیتونپیه هنامیمص هطباد نیب یتسیاب , دشابیم لومعمو لماع نیب كيدزف هنامیمص رایسب

۷ Transference ۲+ 1 

۳۰ Transference ۴۰ Authority 

۵. ۵۸۷۱1۱ regression ş- ۵ 

¥- Hypnotic rapport A- Emotional communion 
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 یمزیت ون یه هدیدپ ككي زا ترابع یمزیت ونپپه هطباد . دش لئاف قرف «دامیب هناشزپ» هلعارو

 شورابنشچمهو , ددادن هدوب «میالم» اب «هنارمآ» لماع شور هکنی اهب یگشسیو ؛ تسا یمگاد

 . تسا طابتدایب دوشیم هدرب داکب زونیپه ءاقلا یارب هک یسوسخب

 كشزپ تنانیقلتهب تبسن دامیب هک یدايز یگ دامآ هلیسوب «یکیتوئییع یفطاع هطباد»

 یب نارگید نیمارقای تانیقلتهب تبست دامیب « نمش نیمهدد . هدرگیم صخقم دهدیم نادن
 . دنامیم یقاب هاگ ان و توافت

 . تسا هين اجکی یفطاع هطیار كيذا ترابع «لامتنا هدیدیو دنا «یکییت ونییه# هلسار

 هسوچیهب لماع یلو . هشاییم ۳«لماع» هب تبسن دیدش یفطاع هطباد كی یاداد ۲«لومعم»

 هلسادوهدننام ؟ناویح یراکادفد تلاحكب تاقوا یاهراپ . تسین ریگ ددو میهس نآ رد شد وخ

 هک , تسین هلک کس هیفطام یاهیشنک او هب تهابشیب هک « دداد دوجو یگیئونپیه هنامیمص

 هیلوا هبنج نیا . تسا نابوج ینمی شياب راو افآ تاداهنشیپ و یماوا ماجنا فاتشم هتسویپ
 . دداد لما قفاوت زونپیح تیهاع ۶یلساست هیضرف اب یکیتوئپیه هنامیمص هطبار

 «مزیتوئییهد تلاح رد اریذ , ددادن دوجو ۲«مزیت ونیپهوتا» دد «یکیت وئییه» هطب اد

 ۰ دروآیم دوجود دود رد یجداخ تاثیفلت كگ نودب ار یلسلست یا رفهق ریس دامیب ۱

 هنامیمص هطباد یدارقرب یارب یکینپلک لمع رد ۸( یکی ونپیه) هطبار نادقف
 دوجوب ماقلا هدنیآ رف قیرط ذا یگ داسب اریذ . تسیث مزال یصوصخم تاسادقا یکیتونپیه
 ظفح یمزیتوئیپه لامعا نایرح رسارس دد «یکیت وئیپهد هطباد هک تسنیا یلسا هتکن ..دیایم

 دریذپ یمن ادرگباوخ تانیفلت دامیب دور نیبذآ «یکیتوتییع» هلسادرگا . دوشم یرادهگنو

 میخو و یدج تیعضو كي نیا . دهدیم تسد زا دام یودرب اد دوخ لرتنک زین رگیاوخو

 رام هک تسا یعقوم نآ و دتفایم قافتا مک یلیخ ع وضوم نیا یبط مزیت وئییه رد ., تسا

 هیلخت لاح زد دامیب هکیمف وعای .دوش هتشاذگ دوخ لاحب نیقلت نودب یدایزتدم هدش مزیتوئپیه
 . دوشیم اهر دوخ لاحب كشثزیاب یفطاع صامت نودب تسا یژرنا

 دصالخ

 كشزپ و تسا لئاق صاخ مارعحا كشرب یا رب دامیب هدامیب - كشزپد هظبا درد -1
 ...دیامنیم داتفر رامیب اب یکشزپ تاداعو فرعد تاررقم قبطزین

 یمیمصتسود ارب و راعيه .دهدیم ماجنا یتامادقا كخزپ دن امیر هطاررد -۲

 دوخ تسود نی رت یمیمس اد كشزپ رامیب «هن امیمص» هطبار رد نیاربانب .دنک روصت دوخ

۱- Unilateral emotional relationsbip 

۲- Subject ۳ Hypnotist 

۴- Animal-like devotion û- Emotional reaction 

۶- Atavistic bypathesis ۷۰. Autohypnosis 

۸- Loss of Hypnotic Rapport ٩- Process 



 )فرا

 یشوپهدرپ هن وگچبه نودب اددوخ یاهیتحاران و اهلددرد,اهوژرآ همه هجين ردو ءدن(دیم
 .تسین هن اقشاع هطبار كاپ هنامیمص هطبار ء دنکیم وگ زاب كاش ب يا رب

 صخش ء یتمشد اب یتسود ها [ادوخان رامیب لاقت! هطبار رد :«لاقتناد هطبار ۳
 . دنکیم لقتنم كاشزپ هب درادای هتشاد یئانشآ یواب هکا ری رگید

 یصاخ یحور عضو یاداد دامیب یکیتونپیط هطباد رد : «یکیت ونییظ» هطبار ۴
 . دنکیم رثا دامیب رد نیریاس زا رتشیپ یو تانیقلت هک تسا

 مود ثخبم

 شوماخ بلو ناهدرد نخس هنوگ دازه دنتفرریم هدانک رب رض لها هکنآ دش

 شوج دزيه هئیس كيد نآ نتفهن زا هک اهتیاکح نآ ميئوگب گگنچ كناب هب

 (ظفاح)

 3 «هنارمآ» میل ونییغ شور فی رعث ام 4ک تسا جایتحا ؛دامیباب هی اسم نایب زا ليف

 دامیب لباقم دد هک دراد جایتحا كشزپ هبحاصم ماگنه اریذ .میریگب دای اد «هنارمآ» ريغ

 .دنک داختا «هنارمآ ریغد ام «هنارمآ» شود صوصخب

 دامیب هب هدننک مزیت وئییه .هنارمآ شود دد ے «(۱)هنا رمآ» مزیت ونپیه شور

 «هنارمآد» شور ام هشیمه دوح شیادیپ زاغآ رد مزیت ونه .دهدیم دونسد ؛دنکیم یمن و يما

 تسا یگوداح و هنارحاس یوریث یادأد «دننک مزیت وئییه هک دوب نیا شرف اریذ دشیم ماجنا

 یدودحات مه نامزنآ نامدرمو . دیامن مسیت هینام دنک هدادا هک اد یسک ره هک تسا دداقو

 ۱ .دندرکیم لوبق اد هدیعع نیا و کت ذرط نیا

 وارفرب یاری یمیدق یاهدوزیت وئپیه زا یرایسب :دسیونیم صوصخ نیادد «زریام» رثکد

 یدایز یادسورس ,دنتسه یگاناوتد تددق نیا یا داد هکنیارب ینیم دوخ «۲ ژیتسرب» ندرث

 یلاع زرطب اهتسیئ ونییه داظتنا و هنیامم یاهقاطا هک دندیدیم لوا هجرد رد .دنتخادنایم ءار

 لاغشا هک ؛دندزوآبم دیدب دامیب رداد هدیا نیا قیرطنیا زا و ,هدش ناملبمو نیب زت یهوکشاب و

 نارگ و جرخ رپ یاهسابل ناکشزب .دنشاب یمهم دایسب دارفا ًامتح دیاب اهقاطا نآ ناگ هننک

 هبت ریلاع و هیاپدنلب صاخشا یئوگ دوب توخنو ربکت زارپ اهنآ دانفد .دندرکیم نت هب تمیق
 شومارف اد نادامیب تیدوجوم ناکشزپ .دندرکیم تبحص هسیاپ نود تیاهنیب یتادوجوماب
 هک دندرکیم یروآ داب دوخ نادامیب هب اهنآ .دن درکیم یمن + رما اهن اب دوخ هبون هبو هدرک

 یگئاسآهزجمم دز وطب شد وب ءال نجحاع نان هجلاعم زا ناکشزپ ریاس هک | ریدوهشم ساخشا

 ۱ .نآ ریاظن و دناهد رک هجلاعم

 اد لبق لاس هاجتب یادصورس رپ «ژیتسرپ» داجیا عون نیا یعامتجا لماوع ذا یخرب
 .دندوب ستهتسب شوک و مشچ یزورما نادامیب هب تبسن نادامیب یلکدولج .دندرکیم لیهست

 سس سس 7 ا?

۱- Authoritative Hypnosis F — Prestige 
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 .دوب مک یلیخ زورن آ یاهتسیتوئییه یطارفا و لومعمان یاهاعدا ندرک دد لامتحا نیایباتب
 شریذبیک دامآ نیا زاشیب هجیتن ددو دندوب انشآ یتاّقبط فالثخا اب نیا ذاشیب نینچمه اهنآ

 .دنتشاد اد نآ ناگ دننک لامعا فرطذا تری
 بیت رت نیدب دوشیم دید دوخ هتفاب لماعت لکشب «هنارمآ» مزیت ونییه هذو رما یلد

 مزیت وئبیه رفهد «هنارسمآ» شور هلیسوب دت راد ريف ام رف د میطم تیمخش یاداد هک یصاخفشا

 لکش یکدوک نامذ زا هداوناخ رد ددپ داتفد تلعب ربنام رفو عیطم تیصخش یهاگ دن وقیم

 نهپ .دنگیم یهن و رما دوخ لفط هب ددپ هیبش هدننک مزیت ونپیه «هنارمآ» شور رد ؛هتفرگ
 مزیت وئییه ماگنه لاح رهب .دن هتفگ مه «هناردی» مزیت ونییهشود ءار «هنارمآد مزیت وئییه لبلد

 بیترت نیدب و هدش كدوک هیبش شنیصخش ینعی هدسمآ دد یلفط هیاشمپ دامیب «هنارمآ» شوداب
 ۽ 3 وشیس «یگئارمهف ریس راحد

 ؟تسیج «هنارمهآ ریف» مزیتونپیه شود مینیب هب الاح

 یاعدا كشزپ «هنارمآ ریغد مزیتونییه دد «(۱) هنا رمآ ریغ» مزيف ونپیه شود

 ؛م ربیع ړاکب اد یمیبط نیئاوق نم دیوگیم هکلب :دنکمن یئوداج و هنأرحاس یاعدا و تیهولا "

 .دنکیم حیرشت «ورباوخ» یاسبپ اد مزیتونییه هدش فذک أریخا یملع للع هدننک مزیت ونیپه

 مليت وئییهو هدومن یرتشیبیداعمه شدوح درک كرد ار م زيت و؛بیه مسیناکم یگن وگچدامیب یتقو

 نسیا ندمآ دوحوب تلع تسیث داکدد یهنو رما «هنارمآ ریغ» مزیت ونپیه شود رد سو :دوشیم

 مدرم هکنیا مود ؟تسیج مزیت ونپیه یملع تلع هک دش مولعم هکنیا یکی .دوب زیچود شود
 ,دئئک تسیت وتییهرد هک دنثک لوپق دندوبن رضاح یگیدو هئدش رثزاب شوگ و مشچو رت دایشه

 ۱ .دداد دوجو یگوداحو هنارحاس یوریت

 هدنارمآ ریفد شوداب « ۲مجاهمد یاهتیصخش هک هدش مولمم یواگناود همسوت زاسپ یلو

 و كي رحت دودجب دویح «هنارمآد شور لب امم رد هکنلاحرد «دن وشیم مزیت وئییه رھپ مسیالمو

 ددپ مکحتذا لفط هک ,دوشیم لیکشت لکش نیدب «مجاهم» تیمخش یهاگ .دن وشیم هتخیگنارب
 تسد زا اد دوخ ددپ یلفط تسا نکمم ايو :هدوب یفالت و مجاهت یکقب هشیمهو هدربیه جد .

 «دنارمآ ریغ» مزیت ونییه لیلد نیمهب ,هتفرگ دا رق ناب رهمو میالام ردام یتسرپ رس تحت و هداد

 «هنارمآ ریغد مزیتوتییه هدابرد «زریام» رتکد .دنیوگیم مه «هناردامد» مزیتوئبیه شور ار

 شدوخ داذآ هدارا اب هک دوشیم یئاهنهاد و قیوشت دامیب «هنارمآ ریغ» مزیتونبیه دد :نب وگیم

 اد اهداک رتشیب شدوخ دامیب هک دنکیم دیک اث و دنکیم لمع میالم «رگیاوخ» .دوش مزیتونپیه
 د ناب رهم یردام تروسر كشزب «هنا رمآ ریغ» مزیت وئپیه رد .دهدب ماحنا ندش باوخ یا رب

 نیکستو شعادآ یکدوک دننام هک دنکیم ساسحا دامیب لباقم رد ۰دنکیم هولج هدنهد نکس

 .دوریع یگئارقهق ریسب و هدش هدیشک هناگچب تلاحب دامیب هجیئن ددو دباییم

 ثحبم غارسب ميتفرگ دای اد «هنارمآ ریغ» و «هنارمآ» مزیت وتپیم شود فیربت هک الاح
 كي مادک شتیصخش نامتخاسهب انب یدامیب ره لباقم رد كشزپ مینیب هب :میوریم «هیحاصم نف»

 هج شود نیا ذاختا زا لبق و هنک ذاختا دیاب اد «هنارمآ ریغد ای «هنارعآ» یاهنلارص
 ,ليخب شب اب

۱- Passive Hypnosis ۳ Agresive 
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 هحاصم هنیمز تاج ١

 هکنیا ات . دنک ذاختا هنافرطیب تلاح دیاب تسیئونییه كشزب هک تسنیا مدق یلدا

 دابیاب هبحاصم نلوا هدادآ و یریهد» :دیوگیم دوخ باتک ۱۴ لصفرد «ژریام» رتکد

 دارق رپ هک یفطاع طباود |ریذ .تسا یتیمها رپ دایسب عوخوم یئاود هجلاعم عون ره رد

 < یدعب ینامدد ناور » دد یقیمع رثا یاداد الوممم دوشیم هدرب داکب هکیئاهشود و دوشیم

 . تسا یدعب یاههیحاسم زا رتشیب يتح هبحاصم نیلوا تیمها «زوئییه رد «دشابیم

 ناکما تسا نکمم .دیامنیم یفرمم اد دامیب یمومع ناکشزپ زا یکی هک تاقوا یماگ

 ندش مزیتونئیه رطاحب طقف دابیب دوخ تاقرا یهاگ .دنک ناشن رطاخ ار ونییه ندرب راكب

 یناود یمومع یبایذدا و سیخعت یارب دامیب تاقوا بلغا .دنکیم همجایم دوزیتوتپیه هب
 میمصت لاحررهب .تسا هدرکن دوطخ وا هلیخم رد ندش زیتونپیه رکف رگ ره و هدنکیم همجارم
 (۲)یناود لماکهنیاعم كي ذایپ ات یتسیاب ,هن ای دوشب ذوتییه دیاب دامیب ایآ هکنیا هدابدد

 ام یلو ۰ میربن داکپ اپ « ميربب داکپ اد زیتوتپیه میهاوخب تسا نکمه ای . دتفیب ریخأت هب

 نیرتهب مزیتوئپیه هکنیا سیخعت و موزل تدوسدد میناوتب ات , ميداذگب زاب ار رد ميهاوخيم
 ينآ هلئسم كي داجیا عوضوم نیا «یلمه تبابط دد .میربب داکب ارثآ تسا دامیپ هب كمك هاد
 .میگامن ژیتسرپ داجیا و هدرک دارقرب هنامیمص هطب اد هیاپ ام .دیامنیم (۳)یروف و

 عونهج تسناد میهاوحت ام ًاملسم هئ اب می ربی داکب ار زوئییه ثیاب ایآ هک مینادن ام رگ ا چک

 ای مینک دانفد « هنارمآ د دیاب ام ایآ .میدوآ دوجوب دوخ رد یاب دامیب لباقم دد یژیتسرپ

 مزال یناود هنیاعمو مینک ع ورش یدامیب هقیاسزا شسرپاب اد عوضوم یتسیاب ام ؛«هنارمآ ریغ»

 عقومب میناوتب ام ات مینک ظفح اد دوخ یفرطیپ شود یتسیاب ام لاح نیعرد و میدوآ لمسپ ار
 . مینک ذاختا € هنایمآ ریغ و اب «هنارمآ» شور دامی يآرب یتجاران و با رطضا داجبا نودب

 " هجلاعم و یناود هجلاعم هب اددوخ كشزيناود هکنیا زا یتح بیت رتنیدب هیحاصم نیلدا هدادا

 ریغ» دوطب اددوخ شور ادشا دد ام هکیماگنه .تسا رتجنیفب و یتلکشم .دنک دودحم يندب
 نیا رد ؛دریگیم هدهس ار هبحاصم تهل وئسم دامیب .مینک خورش تمیالم و یمرث اب و «هنارمآ

 ع ور «هنارمآ» شوداب ایت هکیماگنه و دوب فاوخ لکشم «هنارمآ» شود لامعا تروس

 كي یا راميب اريا هدوب دهاوخ لکشمدایس «هنارعآ ریغ» شود ندرک دارقرب میشاب هدرگ

 میداد راک ورس یلئاسم نینچأاب یندپ تانیاعمو یدامیب هقباسددام .هتسرگن امپ ددتفم سخش

 ناکما دحرس ات ندرک زونپیه ًادعب هک ميدوآيم دوجوب یقیرطب ار اهتیضو نیا هناماک [ ام
 .دد رگ ناسآ

 سس دنکیم هجوتیدامیب هقباسزاتمسق نآب الومعم كشزېناود :(۴)زاممهیاهشور ۲

Subsequent psychothorapyادم  

Thorough Psychological Examination؟—  
۳- Immediate ۵۵ 

¥_ Concurrent Procedure 
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 كشزپ هک دهدیم حرش ارن هعسوت و ددامشیم بیت ت هب اد یدامیب مثالع دامیب نآ ی هک

 .دیامت ميلقثت اددوخ هجلاعم شور و دهد سیخشت اد یدامیب دناوتب

 "الءاک لح ارم زا یدادست المع ریز هتسیف یگ داس نیاب عوضوم زگ ره هکت فگ دیاب

 .دنتفایم قافتا اجکی و مهاب هناگ ادج
 :یناور هیئوآ هحاصم ره رد

 رد ,دوخ هبونب كشزپ . دیوگیم كشزپ هب اددوخ یتحاران و تباکش دراوم دامیب -۱
 طوب رم هک دامیپ لاح و هتشذگ یاههبنجهب مجادو (۱)«یدامیب مگالع» فلتخم یاههبثج هدا
 .دروآیم لمعي عرتشیب تاقیفحت تسا گالع نیاب

 و یحلعس دولعب هکتسا (۲)« یدامیب هقباس فخا یتامدقم لامعا » موهفمو ینعم نیا
 .دوشیم مقاو كخزپ و دامیپ لوبق دروم یعونصم

 دایپ اد موضوم نیا هشیمه دياب ام  دهدیم دارق شیامزآ ددوم اد كشزپ دامیب -۲

 كشزپهب مجاد یتاعالطا دياي دئک شاق اددوخ یتوددرآ رسا همه هکنیاذا لیقدامیب میشاب هتشاد

 رد هک دنکيم دومناو وا « دنکیم یزاب بش رپ اب اد یشقن دامیب ادّتبا دد نیا رب انب هشاب هئشاد

 تسا یتیمقوم لابن دی ًافرص عقاد رد یلو دداد دوجو شزفم رد هک دنکیم تبحص یبلاطم هداب

 .تسا یسخش روطح رثک د دنییدب هک

 دنیبهب هک دهدیم تصرف دامیب هب ًادمع وا .دنکیم دارقرب «هنامیمص هطبار» كشزپ -۳

 دوختائکس و تاک رحاب هدومن مارثحا و دامتعا سح داجیا دامیبدد وا .تسا یندآ دوطح وا

 .دهدیع ناشن واب اد یتسود ساسحا

 .دهدیم ماجنا دناوتب هکاد هجنآ كشزپ -۴

 .دهدیم صیحشت اد دامیب :فلا

 .دنکیه سجمو میظتت اددامیب یناود(۳)یئانیدامیبلحارم دوخ رظن د :ب
 .دنکیم ییایذدا اد دامی یئیمخش نامنخاس :ج
 دامیپ هک دوش هتفرگ رظت رد هچنانچ ددرگیع میمست دامیب هجلاعم شود هزاسپ رد : ۰

 :ددگیمهقاضا ریذبلاطم یقاضا لحا رسنیا یاربو ددرگیم رت «دیجیب «دیجیب هبحاسم دوش میت ونییه

 «هنارهآ ریف» شورای دریب راکب اد «هنارمآ» شود هک دریگب میمست هیاب كشزپ ٦
 حوت نآ یل هک دنکیم باختنا اد یگاهتیضو و دربیم راکب ار یشود كشزپ -۲

 .دریگب دوخب اد یبسانم ژیتسرپ زا صوصخب
 .دیآدوجوپ میلست تلاح و رکف رامیب رد هک دهدیم بیرت یدوط ادهبحاصم كشزپ -۲
 دنکیم ینیب شیپ و دریگیم رظتدد زونییه لب اقم رد ار دامیب یلامتحا عافد كشزپ ب۴

 . درپ راکب دامیب ددومدد و هدرک باختنا اد یبساثم ءاقلا شور دناوتپ هک یوحنی

۱ 9 ¥ History - taking 
۳ Psychogenesis 
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 ار دوخ یتحارات دراوم رها دامیب هکیماگنه لحارم نیا مامت هک تشاد دایب دیأب
 E1 .دیاییم همادا هلئحل كيرد همه دنکیم رتشیب تامیفحت و دهدیم شوک و دیوگیم كشزپ هب

 ماعلا تامدقم ناونعب «۱ میلست « سوصحت و « ژیتسری» «هنامیمص هلحار» تبلاطم نیا هیلک نیب

 تفگ دایز دیک ات ای ناوتیمن یکیتونپیه زیمآ تیقفوم هجلاعم یارب . تسا طوب رم امب زوتیبه
 یناود تانیامم ریاسرگ ! .دشابیم هیلوا هبحاسم قیرط ذا زونیه ءاقلا یارب یلصا هنیمز هک
 تسد را ی ریج هیدن حر بلغا یافتا نیا و .دنکیمن باجیا زونیبه هک دنهدب ناش رگید

 مارآ ءاقلا كي يارجا رد مین اوتیم میورب ولج یکیتونیپه هجلاعم تهج رد رگ ! .تسا هتفرن
 .میوش نئمطم بساثم و

 یارب ات مینک حالصا دامیب اب اد دوخ داتفد زا هلحرمره دد هک ميذومایب دوخب دياب ام

 جایتحا هنوگ ره ات «میرگنب دوخیولج یامنرودهب هتسویپیتسیابام .میوش هدامآ یدعب.هلحررم
 مین وتیه ام . میشاب هتشاد رظن دم دیآ شیپ یذعب هلحرم رد تسا نکمم هک یاهدیو لاعشا و

 نآ اب نامدوخ هکنیازا لبق میهد قیبطت دی ایم شیپ هک یتالکشم نآ اب ار رامیب بیت رت نیدب

 :یجلاعم مزیت ونپیه رد تاعوضوم رخأت و مدقل نتشاد رظن رد ۴

 :تسا رامیب اب «هنامیمص هطاردیدارقرب هدننک زیتوئییه مهم مادقا نیل وا
 همهنیا و دنهدیم خر هظحل كيرد یدایز یاهزیج نآ رد هک یتیضواب نتشاد داکورس

 دیاب ینعب میشاب هنشاد لغت رد ار تاغوض وم رخ ات و مدقت هدیا دیاب .دداد همادا هدرپ تشپرد

 تحب دروم رتبقع یتسیاپ عوضوم مادک و رتولج ینسیاپ عوضوم مادک هک میشاب هتشاد رظندد
 .دریگ دارق وگتفگ و

 كي رد هک یعوشوم دد اب دنک یس هک دداد دارق لکشم نیا ضرمم رد هدننک مزیت ونپیه
 داختآ رد . دداد لما هج وق 4 جایتحا عوض ومرد زا كلي ره هک دوش هجاوم دی ایم شیپ هلتحل

 یگامنهاد نوناق و هدعاق كي نوش مقاد رظن دروم ادتبا دیاب كي مادک هکنیا نوماریپ میمصت
 یدارفرب ؛هیلوا هبحاصم رد .درادن دوجو یگانئتسا نآ یارب زگ رهو دزاد دوجو مهم هدننک

 عاونا مامت ددومدد عوضوم نیا . دداد مدقت قح رگید بلاطم هیلکب تبسن «هنامیمص هطبار»
 .دنکیم قدم یتاود ةرحاصم

 -رب هب هک مدقت قح دشاب هتشاد دوج زوئپیه قیرطذا هجلاعم مادقا ناکما رگ | نکیل
 .دریگیم دوخب مهمو یئایح هینج درا وم ریاسزا شیب ینح دوشیم هداد «هثامیمسهطب ۶ یدارف

 :(۲)دی ایم شیپ (هنامییص هطبار) یرارقرب رد هک یتالئشم -۴

 امزاوآ زا یی لد و شومخ بل هزار لد رد و تسا لفف شيل رسب

 هکنیای دن داد یدایز لیامت ناوج ناکشزیناود هکنیا تلعب دوشیم دیک اق هتکننیا یود
 عوضوم نیا . دنهد صیحشت ارنآ ًادوف و هتیایرد ار يراميم تقیفح رتدوز هح ره دیاب اهنآ

+ Surrender 

۲- Difficulties with Rapport 
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 نیرتهب هب هک تسنیا دامیبهب تبسن ام هفیظو یلو ,تسا بلاج كيسالک یرد رظن هطقن زا هتیلا
 ,زونپیه قیرطذا هجلاعمم صوصخب و ؛ینامرد ناور عون رهرد .مینک كمك دامیب هب هتکمح هجو
 تسا «هنامیمص هطبار» يدا رقرپ هپ طوب رم یدایز تبسن هب دامب هب ندرک كمك ددام یگاناو
 ‹ دوشیم رتلکشم هئسویی ام راک ,مینکن دارفرب اد «هنامیمص هطیاد» هبحاصم نیلوا ددام رگ !

 ماجنا ادب دئناوئیمهمه «ینادد یگازیدامیب عضو میظنت و صیحشت یدامیب هقباس ندروآ تسدب

 یوم هجلاممدد اهن آ نداتفا ریخأتبو .داد ماجنا هبحاصم نیدنچ ناوتیم اهنآ یارب .دن ریگ
 «هنامیمسهطعب ارد یرارقرب زا لبق ات هک دنکيمداداو ارام لسا نیا یب رجت هیلمعیارحا تسیث

 .ميزادنيب ییخأتب اد تانیاعم ایو تاشیامزآای تانیقحت عون ره «كاشزپ دامیی» شخبتیاضر و
 داجیا امزفمدد رامیبزا میقتسم لاوس مینک یاسحا ام هک .دیایم شیپ یماگنه الاغ عضو نیا
 .میثک رپص یناود یگازیدامیپ لماوع نینچمه و یدامیب مئالع صیخقت ات دیاب امو دنکیم كش
 لمعهب دایتعا ابو یهاکن زا جراخ یگلماحهب طوب رم تسا نکمم یلاوئس نینچ كی لاثم یارب
 .دیآ لممب نیمه دعوم ذا لبق و دوز یلیخ هک ,یدودح نینج كيرد یلاوئس كی .دشاب اول
 نینچمه .دیامن رتلکشم اد «هنامیمص هلببار» یرارقرب و هدرک تحادان اد دامیب تسا نکمه
 یگ داوناخ یدامیپ قیاس هب طوب رم دشنام تسین دامیبهب طوب رم هک دسریم رظنب هکیتالاوئس

 ات یتسیابو هدوب بولطان رثا نامه یاداد ,دشابیم شدوخ یلبق یدامیپ هقباسهب طوب رمیثحأپ
 .دتفا قیوعتب دامی اب «دنامیمم هطاد» یدارفررب

 (۱) یجلاعم مزیت ونپیهرد مجاهن یربهرو هرادا -۵
 رت هدیچیب یددقهبحاصم تیعضو هی اپمدوجوب دامیب رد ( ۲)يمجاهت هلخت هبحاصمنمشینهو

 هیلختهک میهدهزاجا دامیبهب هک تسا هنالقاع هاماک یرامیب دعب اس ندینش ماگنه . د وشیع رتلکشمو
 تاساسسارامیب و«دبایيمهمسوت «یلاقتا»تیض وكيتاقوایهاگ .دهدماجن!تسالیامهک اد یمجاهت

 لاح رد ینامرد ناور رد . دنکیم هیلحت كشزپ رب درأد صاضشا ییاس هب تیسق هک اد یمجاھت

 ینعی زیلانآ ونپبه رگ ا یلو درک ی دادرب هرهب رامیب عفنب ناوتیم عوضوم نیأ زا یدارقیپ
 «هنارمآ ریغ» مزیت وئییه «یفثم تاساسحا نینچ ءدشاب هدیچیپ و جن رغب زونپیه هاد زا یواکناوب
 رک ۱ . دیامذیم هیبتت اد كشزپ .دوخیزاکمه مدعاب هناهاک [دوخان دابیباریذ دژاسیع لکشماد
 «لافتا» یفتم تلاح نتفد نیب زا ات ذونییه ماحنا هک تسا هنالفاع ,دیایب شیب یعضو نینجن
 باتتجا یفنم «یلاقتنا» یاسهتیمضو نینچزا تسا رتهب .ذونپیعماجنا ناکما اب .دنفا ریخ تب
 مهاپود ره و دیامن یدادفرط دامیپ زا روف دیاب هگشزپ ؛ دی ایه دوحوب مجاهت هکیمقوم . دومن
 كشزپ هی تبسن یفنم تاساسحا داجیا رطخ .هلپسونیدی .دننک هلمح ثلاث صخشب یتانایب اپ
 .دو ریع نیبذا

 (۳)یجلاعم مزیتونپیهرد ینورد رارسا نایب زا دامیب یراددوخ -*
 دوس ناوختسا زلم هک مسوق منک ناهنپ یک ا دزوس نابذ میوگ رک | لد دنا تسا یدرد ایم

 هناهاگ آ دوخان روطب هک دننکیم ادیپ لیامت یدامیب هقباس نایب نمشدد نادامیب یماگ

۱- Management of Aggression 

۲ Ventilation of 0 ۳. Holding-back 
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 دروخ رب كی هکنیا ذأ لبق هشیمه ًابیرقت .دنیامن یراددوخ نانینارگن تیهام ىعقاو ءاشفا زا

 دراد جایتحا هک دنکیم ساسحا رامیب .دداد دوجو یمک ریخت دیآ شیپ یهجوت لباق یناور

 سما كي نیا .هسانشب اد كشزپ البق دوش یمیمص و ینامدوخ یاهوگتنگ دداو هکنیا زا لبق

 هلیسوب یداددوخ نیا تاقوا یهاگ .دنکیمربص هنامیمص هطباد یراق ربات سحشو تسا یداع

 .دیاییم همادا هانگ صاسحاد ءاعفا بیس و درخ زا یعاقد ناوتسب المیب

 :یجلاعد مریتونپیه رد یرامیب (۱) یناهنپ .مئالع -۷
 با رضا هک «یناهنب مئالع» ندادنافن ؛ ین ودددآ رسا نایپرد «ریخاتهرما شر ثامک یارب

 تسنکمم «یناهثپ مگالع» .تسین یداع ریغ یزیچ دامیب فرطذا دزادمهگن هدرپ دد اد یعفاو

 دامیب تالکشتا یلماک عالطا هک دنک روصت جلاس كشزپو دشاب هدننک دعامتمرایسب و هدوب یمقاو

 هودن انتخادن ا« رخ ًأت»هب و«یناهنپمگالع»نیا«یدادیبلاحددینامردت او ریمپ یواگناوررد .دراد

 دامیب یتودد هعذاثم رگید هسلج دنچ ای دعب هسلج رد .دنتسی مهم یلیخ یمقاد یاهینارکث و
 .دیًایمن شیب یرگید لاکشا دتفایم ریخ ات هجلاعم یردق هکنیا زج و هدش هاشفا رتکد یارب

 نایب هناهاک ادانیب هک اا رد هک .دراد دوجو یماگنه طخ دونبیخقد رط زا یناور هجلاممرد

 .دوش هلجعو مدنذیپ یمزیتوئپبه تانیقلت رد دنادنايم ریخأتب اد دوخ رارسا

 ًاتقیقح و الماکدوخ هدادا اب دامیب هک دداد نياب جایثحا «هنارمآ ریغ» شود رد ءاقلا

 ماگنه اد دوخ دارسا زا یتمسق ای هنومن هک دوش هداد هذاحا رامی هب رگ | هنک اهر ار دوخ

 دامیب و هدش رسهاظ نیقلت شریذپ ماگنه تفلاخم نیا .دیامن یدادهاگن یرامیب هقباس نایب

 دارسا نایب زا دامیب رکا نسیاربانپ سپ .درک دهاوخ یراددوخ نلت لوبق زا هاگآدوخان
 بقع مزیت وئییه هجیتن رد ؛دهآ دهاوخن رد هسلخ و یتاهد تلاحب :دیامن یداددوخ ینورد یعقاو

 .دوش مزیت ونپیه رت ريد هسلج دنچ تسا نکسمو هداتفا
 دوشن نامدد لباق يبپس یب وا درد بیبطشیب ناهندرد دنک هک يدئمددد

 ءاقلا فاتخم یاهتسکشو تالکشمزا یدایسب لماع مین اک نیا هک دیوگیم امب هب رجت
 یارب دایز تقواب موت هنامیمص هطباد داجیا هلئسم نیا لح هاد .دشابیم «هنا رفآ ریغ» یاه

 .دشابیم بصاثم «(۲) بسانم مدقت باختنا»
 دوخزا یناهنپ مگالعاب دیامن «(۳) ریخأت» دادیب تسا نکسم هک دوریم دوصت هکیماگنه

 .دیامن ميقنسم تالاوتس یو زا هک دیآیم دوحوب هگشزپ رد تلاح نیا «دهد ناشن

 یتسیای دیآدوجوب داییپ رد هنامصخ تاساحا ؛تسانکمم هک دنک رکف تسیتولپیح رگا

 هسلج هب اد ميقتسم ندرک لاوئس هک تسا یتهب شوعدد .دیامن یداددوخ میقتسم تالاوئس زا

 تیمها هک تسین یکش .دیامن یندب تانیاعمو اهشیامزآب مادقا هاج نیادد و دنک لوک وم دعب

۱ — Screen Symptoms 
۲- Adequate history_taking 

۳ 14010102-1 
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 سس اس ۳ رس سس

 .دزاسیم ناسآ اد هنامیمص هطیاد یدارقرب ؛ششوپ ندرک فرطرب «ندی ندرک تحل كيل وبمس
 و ,مدش یتودرب دامیپ هک هدوشیم بجوم لمع نیا 4 ىش تا كشزپ تسدب دابیب ینفد ینعب

 هنباعم نیا دیوگب كشزپ يارپ دداد نورد رد هچن آد ار دوخ راکفا دناوتب یرتشیب یتحار هر

 هداب رد ثحب نتفرگ رسزا یارب .داد ماجنا هلصوحو تصرف یود زاو لماک دوطب ناوتیم ار

 شودزا اد راب "9۸۰6 امید طارشنیا تحت ًائاغ .درک ثکم راپ نیدنج ناوئپم یدامیب هقباس

 ۱ .دنکيم یلاخ اد دوخ لد هدقع یني ؛ددادیمرب دوخ

 یجلاعم مزیتونپیهرد (۱)یحطس عافد -۸
 تسا نکمم دامیب هک لکش نیدب .دریگیم دوخب یتوافتم ًابیرقت لکش «ریخأت» یهاگ

 ؛تسا برغم شوخ و افصاب دامیب .ددادییهگن یحطس یعضو رد اد (۲) هبحاصم هک دنک یمس

 دامیب تسا یحطس تالاح نیا همه اما .دراد یک دامآ ندش دونشخ یارب .دنکيم یراکمه

 یگوگ هک دنکیم دامان هرفس دود الثم هپ طوب رم همااکم و هرواحم رپگ دد اد كشزپ نانچ

 زا دامیب هلیسوتیدب .دناهناتسدد یوگتفگ و نآ فرص لونشم اهنآ و تسا داهات مقوم نونکا
 تلاحنیا .دیامنیم یداددوخد تمنامم هتک انددد شياربو تسوا رکفدزیهرد هکیئاهزیچنایب

 عافد كي نآ و میداد جاینحا نآب «هنارمآ ریغ» زونپیه یاربام هک تسا میلستو یگاهد فلاخم
 نتفدیبذا نامزات زگ ره هک تسا نیا رم مسر «هنارمآ ریغ» زونیه هب مادقا یارب .تسا يداع

 هداج هاد د مادفا ود یلعیارش نینجرد .دوشن هدز لاف رپ ذونییه هب تسد یرکف تلاح نیا

 داسیب تسا نکمم یو هکنیا لوا .دن زیمآ تیقفوم "الومسم ود ره هک دراد دوجو كشزپ یارب
 دوصقم و فدح ماجنا یارب دیامن زیمآ كيرحت تاساسحا .تایابعو ظافلا یاهداپ ریگ دد اد

 هکیماگنه . ریصقتای و رفتق قشع ,دوشیم فالطايئاه زیجهجهب ناجیهءساسح نیا هک تسیف مهمأم
 وا ؛دنکیم ساسحا ًامقاو ارنآ هک دوشیم هدروآ یاهلحرب و .دنکيم داهظا اد یفطا وع دامیب

 هار نامه تتم>رد .تسا هداد تسدزا هیحاصهو هافلا هنیمز رد ار دوخ یعافد تلاح رگید

 هک میلست یعون یلعی ؛دوشیم یئاهد بچوم یاسحا كيرحت رگید ترایعب و ساسجا هب نداد

 حرطاپ ات تساداب كشزپ یاری هک یرگید ءاد .دزاسیم رثناسآاد «هنارمآ ریغ» ذونپیه یارچا
 دامیب یندب تاثیاعمب ميقتس«.مادقا زا ترابع دیامن هلباقم رامیب هبحاصم نتشادهگن یحطس

 .ددادیبط الماک تیعضو ثكي هب یصحطسیعامنحا هدواحم لافتنا یفآ رتا یاداد لمع نیا .تسا

 یحلاعم مزیت ونپیهرد فطاوع (۲)یزاسادج و هب زجق ٩-
 دا .دنلکیم عافد دوخ ذا یفلتخم یاههاد هب یدامیب هقباس نایب دد دامیب تاقوا یهاگ

 زا اد دوخ یفطاع رظن زا لاحنیعدد یلو دیامنیم هاشفا الماک اد دوخب طوب رم تایعقاو مامت

 عاضوارپ یدهأش یگوگ هک دنکیم تیحص دوخ هداب زد یدوط وا .دزاسیم ادج .دیوگیم هج آ

 ار دامی و ؛تسا تعثامهو ریخت یع ون نیا .تسیفن ثحب دروع ع وضوم شدوخو تسا لاوحاو

 .دومن یفطاعو یساسحا تاناپ رجزا یاهداپ ریگ دد ىتاي ههنا رم[ ریغهژونییه دالبق

۱, Defense by Supetficiality 

۲ -- ۷ ۳ Emotional isolation 



 :ندزفرح قیرطزا هدقع ندوشگ اب لمعلا س کع ۱ ,
 بیقعتدد هک اد زونپیه لمع ندزفرح هدقع ندوشک هک دهدیم ناشن (۱) ینیلابهدهاشم

 ننشیوخ «۳نداهناو» یعون(۲)لسعلاسکع هک دسریم رظظنب .دیامنیم لیهست دوشیم ع ورش نآ
 ار یعیفح یگاشک ,دفع .دشابیم یصخش فطاوع لباقمدد نئتشیوخ «نداهناو» نامه نیا .تسا

 .دن اهنفد نيب زا تایعافد هکنیاب تبس تسا یفلع تا رثعا كاي نیا و درک یهاظت نا وتیمث

 ۳ هدرک زا وه رگید هلحرم رد دوخ «نداهناود یارب ار ءار دلح رم كی رد دوح «نداهناود

 .دزاسیم ناسآ اد «هنارمآ ریغ» زونییه

 رد ار هحنآ و .دیاشگیه ار دوخ لد هدقع دوخ جلاعم کش زپ تبحاصم رد دامیب ءوالعب

 كي و تسا لر تشمیفطاع هب رج كيو تیصاخ كي یاداد لمع نیا .دیوگیم كشزب هب دراد لد

 ءاقلارد هک اد دامتعا رصنعو هدرک مکحم اد هنامیمص هطباد دیق نیا .دراد دوجو یفالخا دف

 یدوط یاب هبحاصم , موزل تدوصدد . دیانمیم دیدشت تساتیمها زگاح «هنارمآ ریغ» زونییه

 ندرک مک «رثژمهلیسوكيدهدبدابب هدنع ندوشگ یارب اد یتسرف هنوگ ره هک درگ میت
 جاینحا هچنانجو .دوشیمرتكيدزن دامیبهب كشزپ .تسا جلاعم كشزپ و دامیب نیب یفطاع هلساف

 .ددرگیم دامس فقطاوعهب دورو هدامآ دشاب

 حالصا یردوط يدا-همیب هقیاس دخ نف ۰ دوش ءارجا ز وئییه هک تسا اظن رد هکیماکته

 تا رفاب یتسیاسب لمع نیا . دنوش لمع فلتخم یاهراک وزاس نیا هک ههدیم هزاجا هکدوشیم

 یک دزباتشو شروی ددوم هک دیآ دیدپ دامیبدد ساسحا نیا دیابن الصا . دوش ماجنا هلصوحو

 هکیماگنه .تسا هدرک بلج دوخب الماک ارام هجوت هک دنک ساسحا دیاب و . هنفرگ دارق كشزپ
 تفوهک دوش هداد ناثیمطا رابیتهب دياب ۲ دراددوج و تاشزپ یارب یمجتفو و تسا غ ولش بم

 طوب رمان هملاکماب اد هبحاصملدا قیاقد ًادمعام .دراد دوجو صوصخیوا یارب دایزو یفاکالماک

 دیاب وا .دریگ دارق هحوت دروم دامیب رظ؛ هطعن زا دیاب هشیمه یدامیب هقباس ذخا مینکیم فلت

 دنک هداهناو و میلست اد دوخ وا هکنیا زا لبقو میداد یفاکتاعالطا وا هداب ردام هک نک یاسا

 تالاوثسلقادح اب و یتحارو تل وهساب یتسیاب یدامیپ هقباس ذخا یلک دوطب . مینکيم كرد روا

 دوشیههداد هزاحا یوب و هدش هدرب لکشم یحاون هب (۴)یفارحنا روطب رامیب .دوشماجنا میفتسم

 یگاهدلمع هعسوتام راک تدم مامترد . دیاشگب اد دوخ لد هدمع دحاوخیم شاد هک دوطرم هک

 . تسا یدایز تیمها زئاح زونییهرد هک تسا دوخ زا

 یمزیت ونییه هجلاعمدد(۵) یندب هن اعم - ٩
 زئاحویهم ؛ هنامیمص هطباد رد هک یفرحریغ طباودو اهددوخ رب فلتخم یاهاکش مأمت

 تانیاعم و تاشیامذآ ماگنه(2)هناردتقم داتفدو شمرن و تمیالم «ژیتسرپ ریظن هتتسم تیمها

۱- Clinical observation 

۲۰ Abreaction ۳-, Letting 0 

.۴- Obliqguely 

۵۰ The physical Examination 

۶ Passivity and authority 
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 شهب یندب تانیاعم نم اد هطیاد ع ونرهرکید ترابی ,هبحاصم لاحددات دنتسه یوم یندب

 دامیبندومت مزیت ونبیه یارب ناوئیم خوضوم نیاذا . هبحاصم لاحددات دومن دارفرب ناوتیم

 یکشزیناودرفک د بیت رت نیدب .درگ یدادرب؛رهب دامیب مفنبیب وخب دش ههاوخ ماجا اىب هک

 زا ار یندب تائیاعم ینسیابت زگ ره دنکیم, هدافتسا مزیتونیبه ذا شنادامیب هجااعم یارب هک

 تسا نکمم هک درادیم راهظا اد یرامیب مئالعدامیب هکیماگنه یتح .دنک فذح دوخ راک همان رب

 نابزتنکلای(۱)یرت یدامیب تلاحكی لاثم ناونعب .تسین جایتحایت دب تاتیاعمب هک دوش رومت
 همه .دوش ز وتییه رامیب هک تسا راددرگا .دربمان هراب نیادد ناوئیم اد( ۲)یمئادو نم زم

 اد یندپ هنیاعم مقوت و داظتنا رامیب تسانکمم ءدوش ماجنا یندب تانیأعم اابق هک تسا مزال

 نینح دد . دوشن هتخیگنارب یجارطشا یورد هک میشاسب هتشاد هحوت دياب امو ؛ دشاب هتشادن

 هک بیت ر نییدب داده ولج هدانفااب شییو هداس یلیخ نا وتيم او عوشوم :یئاماک نایب ای یت لاح

 تاساکمناو مریگب هزادنآ اد امش نوخراشف ؛مهدب شوگ امش بلق ناب رضب مهاوخیم طعف نم»

 .دروآ مهاوخن دوجوب امش یاربینارگن نیرتکچوک هک دیشاب نُمطء منک شیامذآ ادامشیبسه

 «؟ دیدرب هنیاعم تکمین یورو ؛ دین زب دانک یړډق اد ناتیاهسابل منک شهاوخ تسا نکمم

 شناداکمه ریاسهب تهن یرتشیب یعقاو تازاسوتما  تسیتونپیه رتک د یندب هنیاعمدد

 تاجلاسلماک تیقفوماب یبطریغ ناسانش ناور هک تّمیح نیا ء دداد كشزپناور رتک د ینعپ
 لماک عفنب هک رزم ذامتما نیا ندرب راکبدد اد كشزیناور یتسیاین دنهدیم ماجنا اد یمزیلوئییه

 ۰ درادزاب شرامیب

 دداد میلس یصنع هب جایتحا «هنارحآ ریغ»م زین وتیبه ماجنا ؛(۳)مبلس و یندب هنب اعم

 مزیتوئپیه یتشیب هک تسا یلومعم تادابع نیا ندرب داکب زا رثالاب یلیخ تدابع نیا موهفع
 میلست م وهم « مراذگیم تدابتخا رد ار دوخ دوجو مامق «نم «رثکد» « دنیوگیم ناگ دن وش

 میلست ینعم مھ زا و رتک د تاثیاعم هب نداد باوجود لمعلایکع نداد ناشن زا رتخیب مهذاب

 یعقاو موهقمو ینعم تسا ريخ اتو لمأت نودب یقیفح تابا رطضا ندرک شاف زا رتالابو رتشیب

 . دشابیم یرکفو یمسج یگ داهناو ینمی .لرتنکیدایتخا میلست نآ
 دی ایم لمهب یدامیب هقباس ذخا , ددرگ ناسآ هنکمه دحرس ات میلست لمع هکنیا یارب

 تحاد دناوتیم رتهبو ؛ دوشیم هدوشگ رتشیب شیاههدقع دنک تبحص رثشیب هجره دامیب ارپ
 تاعالطا خارد لیهست یارپ . دوما یداددوخ دیاب ميفتسم یاهشسریزا هدریگ رارق داذآو

 ءار زا هدنوش م زبت ونییه . دریگیم ما-جنا دشاب نکم»ههکیراک ره یدایتخا و هنابلطواد روطب
 . دوشم یگامنهادو تیاده لکشمو هدیچیب یاهنیهزهب تاراشاو تاک رحابو یفارحنا

 .دنک ادیبشهآک توعد رگ ۱ ؟هنای دوشب نآ دراو هک تسوا دوخب هّتسب نیا یگید لاح

 یپسو.ددرگیم داوتساو مکحم «هن امیمص هطباد . دوریم ولج یرتمک بیسآ و مداصتاپ هبحاصم
 هتسویپ میاست هب توعد هلیسونیدب . دوشیم یئاسنهار و تیادع یرتلکشم یاههنیمذ هب رامیب -

 . دوشیم هدراذگ زاب "

۱۰ Phobic condition ۲۰ Lifelong stutter 

۳۰ Physical Examination and Surrender 
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 تیوقت و دیدشت یارب نآ زا ناوتیم هتفهن یندب شیامزآ رد هک یکیلوبمس تیمحا تلمب
 ندب وا . دداذگیم دایتخا دد اد دوخ « یندب هنیامم یارب دابیب , دومن هدافتسا میلست هلیا

 . دناهدش میلست ندب رارسا . دریگیم دارق كشزپ دید ضرعم دد شندب دیامنیع تخل ار دوخ
 دوجووا تعیعحرد . دیامنیم میلست اد دوخ ندیزا شیب (هیانک و تمالع) كيلوبمس روطب دامیب
 یمقاو میلستهب دوبع ریثأت یاداد كيلوپمس میلست نیا . دیامنیم میلست اد دوخ یحودو یونعم
 ۱ . دشابیم «ویساپد زوتپیه رد دوخ لرتتک

 نیا هک دیآ لمحب یقیرطب دیاب ینهسب هنیاعع . دوش ماجنا زوتپیه تسا دارسق یتقو
 زایثما دادقم نیرتشیپهب هجیتت دد و دنک یئامن دوخ هنکمم هزوح نیرتگ دزب رد اهداک واس

 راکتبارتشیب هچ ره . تسا مهم مقوم نیاددرتک د ندوب !لاعفرریغ . دننک راک رامیپ مفنب هنکمم

 م زلتسمداعنیا هتبلا . تسا رتهب ددادرب دوخ نورد زا هدرب هک دوش راذگ او دامی تسدبلمع

 نودب طایتدا . دریگ ماجنا یک دزب اتشو هلجع نودب یتسیاب یندب تانیاعم . تسا تقو فرص

 دامیب اریذ . تسا وگنفگ اب موت طابترا زا رترثوم دامیباپ وگتفگ هزوح ءاروام و تیمیمص
 تمرفیوهب قیرط نیدب .ددرگیم لقتتم یوهب هک تسگاحهدیا ریفتدد یرتشیب يداذآیاراد
 . تسا هدشن رویم میلست نیا یارب مقاو رد و د دوش میلصت كيل ویمس روط ات دوشیعم هداد

 مو دثڻحبم هصالخ

 دی ایم دد یلارقهقریس یلاحب رامیب یهنورمااب «هنارمآ » مزیت ونپیه شور دد ٩-
 هدارااب هک دوشیم یئاسنهارو قبوشت رامیب «هنارمآ ریغ» مزیت ونییط شور رد ۴

 . هریگ ر ارق یئارقهق ریس ریسمدد شیوخ دازآ
 هن اف رطیپ تلاح تاشرپ . هحاصم زاغآ رد , تسامهم دایسب دامیباب هبحاصم نیلوا -۳

 . دنکیم ذاختا
 هدرک كرد اد یرادیب هعسوت و زاغآ یگن وگچ تسیلان [ونپیه « یاهیجاصم رهزد -۳

 . دنکیم را رق رو هنامیمص هلطبارو

 .دیاشگب اردوخ یاههدفع همهرامیب هک تسنیا «هن امیمص هطبار» یدا رق رب زا فدص ۔ھ
 ات اریذ . دوش مزیت ونپیه رتشید تلوهساب رامیب هکتسنیا یئاشگ هدقع زا قده ہو

 . دش دها وخن مزیت ونییه « دودن هتفاکش رامیب یرهاظ لئاال یاههدقع

 موس نجم

 رامیب یارب یحلاعم مزیت ونپیه فی رعت 9 حیضوت
 دامیب یارب اد مزیت وئپیه دوای ميئامن دامیب ندرک م زیقوئیبه هب غورش هکنیا زا لبق

 دناءدننش ار «مزيت ونییهد هملک یثح هک دنړاد دوجو صاخشا زا یرایسب اریز مینک فی رعت

 دناوتیم یدیاوف هچ و تسیچ مزیتونپیه هک دننادیمن « دناهدینش اد مزیتونپیه هک مه یناسک و
 :هک میسرپب دامیب زا یاب تسخن نیا رباثب + دشاب هتشاد
 س نو ی

Passivity۱-  
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 ؟ریخاب تسا هدینش اد مزیتونییع هملک لاحبات ابآ

 ؛ دنادیم مزیت ونییه هدایدد یزیج ایآ
 ! ؟ تسا دحهجات مزيت ونهیه هراب رد شتاعالطا دنادیم رگ

 و حیضوتب ینساب مزیت وئپیه زا هامیب كرد و تاعالطا نازیم نتشاد تسددد اب سپس

 رشهداس روطب :تسنادیمن یرزیج مزیتونپیه هداب زد دامیب رکا و ؛تحادرپ یرتشیب فی رعت

 .ميگامن فی رمتو میرشت دامیب یارب ارنآ دیاوف و مزیتوتپیه رنیلادنبا و

 نازیماب قیاطمو دشاب لماک و لسفم دیاب داسیب یارب ذونپیه هدایرد فی رعتو حیضوت
 :هک تسا دفتعم «زریام» رتک د ,دوش نایبو فی ست دامیب طابنتساو كرد و تامولمم

 مزیت وئییه ءاقلارد یتخسو لاکشا درکم لئالد زایی زونییه یفاک ریغو ًاسدان حیضوت»

 ,هکلب تسین یفاک یگاهنٹ هب دامیبهب مزیتونییه ندنامهف بوخ هک تشاد هجوت دیاب .تسا هدوب
 كي اهنت ندیاربانب .دنک لوبق ارنآ یتسیاب مزیتونپیه تیهام و فیرمت ندیمهفرب هدالع دامیب
 هد رب یب نآدیاوفب و هدیمهفاد مزیتونییه فی رعت وأ هکنیا دروم رد رامیب ینایبو یهافش تیاضر

 هب عورش زا لپق .دشابیمن یقاک زین هنادنمشوه داح مهافت كي نینچمهد .تسین یفاکتسا
 یگنوگحدو لئاسمو عوضوماب دنت یاسحا هک دوشهدناسد یاهلحررمب رامیب دیاب ند رک مزیت ونپیه

 دامیب هکنیا زا لبق .دشابیمن هنفهن نآ رد یناهنپد یرس هثکن هنوکحیهو تسا انشآ مزیتوئییه

 دنک ساسحا هک مي رد آيم دوحوب وا رد اد یمضد نینج :دشاب هدرک سایحاو لرد ار مزیت ونییه

 با رطضا زا یاهلتحرلم لباق نازیمب هجیتن دد ,تسا داکهنهک و هدومذآ راک هنیمز نیارد ًامقاو

 .تسا هدش مک زونپیه لباقمدد عافد یارب كيرحتو شزيگنا زا تبسن نیمهی و هدش هتساک رامیب

 هک سک ره هکنیا نآ و ,دداد مح یرگید دیاوف دامیب یارب مزیت ونپیه فیرمتو حیضوت
 لامعا هج زونییه لاح رد هدش مزیتونییه صخش كی هک دنکیم رکف .دوش مزیت ونیبه دهاوخیم

 نوماریپ « نیاربانب .دیامن داتفد هنوگ نامه مه یو هک دراد لیامتو دهدیم ماجنا یراتفر و

 . هک دنک رافد یقی رطب یو هک میداذگ ناینب دامیبدد یا,دیمع نانحات میهدیم حیضوت زونییه

 هنکم دانفر نی رت سانه ميگامن لمع می داد رظن رد هک یکن وثبیه هجل امزا یصوصحب عوت یارب

 ١ .دشاب زونییه قیرطذا هجلاعم كفنيال هزج زونییه حب رشت و حیضوت بیت رتنیاب شاب

 مزیت ونپیه هګارب مزیقونپیه ءراب دد یملعیلیخ حیرشتو حیضوت كب هک تشاد هج وت دیاب ۰

 مزال ینامید تیضو كيرد سوسخب دامیب كي یارب هک ار هچنآ ام .تسا كان رطخ هدنوش

 .مينکيم نایب لماک و مهاج روطب تسا

 :یرایشوه هب طقف هند دنکیم قرف بفلتخم یاههژوسو نادامیب هب تبسن حوضوم نیا

 تیهام .تیصخش بیک رت هب هکلب .دداد یگتسب هدنوش مزیتونپیه یزابشوگ و مشچو تالایصحت
  ۱ام » ددرگیم طوب رم میهد ماجنا میداد رطن رد هک یکیئوئپیه هجلاعم صوسخب ع ون و یدامیب

 . هلح رمیناود كل رحت ايو یکیيئونپیه تلاح یناود تیهاس هدابدد مزیت وتییه فیرعت نمشیتسیأبل

 نینچ هک یگانثتسا یلبخ دداومدد رگم میهدب هدنوش مزیتونپیه یارپ یحیضوت زونپیه ءافلا

 با رطضا رب و هدرک جیگ اد دامیب ینیکنس یملع فیرمت نینچ !ریذ .دسرب رظنب مزال یحبرشت
 .دیا زفایم یو ین ورد ناجیهد



ûy 

 (۱)شیامن نس یر زونپیهو یبط زونپیه
 یخ رب .دداد دوجو یلک قرف یشیامنمزیت ونییهد یبط مزیت وئیبه نیب دوش هتف تسمزال

 هک دننک دوست تسا نکمم دناهدید شیان هنحم یور رد اد مزیت ونییه شیامن هک نادامیب

 لقال ای و هدش هدنوش مزیتونپیه صخش ریقحت لماش هک تسا یلمعد شود زا ترابم ذونپیه
 دیاپ میهذیم دامیب هپ هداب نیادد هک یحیضوت .ددرگیم وا نداد نان ءرخسمو هکحَجء بجوم

 دامیب هب دوطتیا اد دوخ یمومع داتفرو شود ام .دشاب دامیب تیصخشو رکفت زرطاب بسانتم

 هک میتسين یصاخشا پیت نآ ناو تسا ام مارتحا ددوم رامیب دوجو تیعامت هک مينکيم میهفت

 یارب .میهدب دا رق نارگید هکحشضمو هدنخ هلیسوای ریفحت دروم هدرک دامتعا امب هک اد یسک

 رد مه تسانکمم دوش هدرب راکب فلتحم قب رطب تسا نکمم مزیتوئییه هک ميهديه حیضوت راس

 هداد ناشف تاشیامن رد مدرم ندرک مرگ رس یارب مه و دوش هدرب داکب نازامی یافشو هجلاعم

 ی رفت دنچ هب اهن دوریم شیامن نس یود هک یتسیت وئییه هک مينکيم ناشن رطاخ نینچمه .دوش

 تسیئونییه گشزبهکیلاحرد دنکيم هاکتاو ءافتک | دنراد وا شیامت یارب یفاک یریدپ نقلت هک

 .دیامنیم مزیت ونبیه دشاب هنشاد زونپیه قبرطذا كمکب جایتخا هک اد یسک ره
 مزیت وئبیه شوغآ رد او دوخ دنا وتیم ؛دها وخب ًامقاو هک سک ره تفیقحرد منکیم دیک ات

 یراتفگ هن وگ ره :تسا فعض تعالع ندش مزیت وئییه هک دئنکیم روصت ابلاغ نادامیب .دنک اهر

 دنمو ریث دا رفا هک میهدحیضوت شیاربو هدش ینیبشیپ دیاب دامیب طسوت هدیفع نیا داهظآ هدابرد

 هک دن داذگیم و دنسه نتمطم دوخب ریز :دن وشیم مزیت وتیبه رگید سک ره زا رتهداس ,ملاسو

 اما ءدن راد یگامنهار و ثامک یمک هب جایتحا ساحشا ریاس دن وش دویب دوحزا زوتییه ماگنه

 اهد :زونیپه شوغآ رد اد دوخ دناوتیم هشاب لیام ًانطاب و ًاسخش هک یداع صخش ره
 .دراد نارامیب رتشیپ یارب یصوصحب دیک ات هب جایثحا هک دراد دوحو هتکن هس ای ود .دژاس

 دنکیم یئامنھار ار هژوس طقف تسیت ونییه

 ننچمهو می رب راكب اد مزیت ونپیه (۲) هنارمآ ریغ عون میداد رظن دد هکیتالاح هیاک رد

 دامیبیا رب هک میداد جایتحا .دوشیم ماجنا «هنارمآ» قیرطب مزیت وئپیه هکیتالاحزا یرایسب رد

 ۱ .میدادن واب یراک ام هک میهد حیضوت

 امتح هنارمآ ریغ شود رد .مينکيمیگامثهاد طقف ام ,دهدیم ماجنا ار یراک ره دوخ وا

 هدافتسا نودب و تماص طابترا اب دوشیم مورش مزیتونیبه یتقو .هن ادب اد هتکن نیا دامیب دیاب

 هک مینکیم تیوعت یعب رطب ار ءنیا نیا هاگن و تاک رح و لامعا اب ًاسف هکلب ؛فرحو تاملک زا

 .دهد ماحنا ار اهراک یخربشدوخ و هد رک هدافتسا دوخ تسرفزا دامیب میداذگب

 (۳)یعیبط باوخ یکیلونپیه با وخ
 قرف یلومعم و یعییط باوخاب كيتوئپيه باوخ هک ,میهد حیضوت دیاب دامیب یارب

Medical Hypnosis and Stage Hypnosis۱-  
۳.۷ 

۳-- Hypnotic Sleep and Natural Sleep 
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 هکیلاح رد دونشیم باوخ تدم مامت دداد هگشزپیادص «دامیب یکیتوئپیه باوخردا ریز دراو
 .دونشیمن اد صاخشا هتسهآ یادص تسا باوخ هکیمادام ات یمیبط باوخرو

 ؟دراد دوجو هدنوشزیت ونپیه9 هدننک زیتونپیه نیب یشکمشک 9 هژزابم ایآ
 تسا یرگید هدادا هب (۱) یدوز ميلستذا تدابع مزیتونپیه هک دندقتعم مدرم زا یخرب

 تپابط نمض هک عوضوم نیا یود دیک اتو دوخ هنارمآ ریغ شوداب "الومعم اد اهسرت عوف نیا
 .میگامنیع مارآ دوش رونه دراو هک دهدیم هزاجا شدو طعف دامب یکشزپ

 ود ره جلامم گشزپ و وا هک «مينک میهفت دامیب هب هکتسنیا رشومو مهمه حیشوت كي

 هدورب ذونپیه باوخ هپ تسا لیام وا هک ميوشپمدوآ داي دامیپ هب دابدنچ .دنتسهزیچ كي بلاط
 زونپیه باوخ هب وا هک تسا ليام زین گشزپ دباب یسالخ دربیم جند نآ زا هک یتلاحزا ات

 .دیامنیم كمك و یئامنهاد اد وا كاشزپ تمیقحرد دورپ

 یناسآب زونپیه هک میلیام ودره ,میتسه مهاب ودرهام نایرج نیادد و: ميئوگیم دامیب هب

 یزیج ننج الصا .درأدن دوحوأم نیب یاءژدای» هن وک یه .دیآ شیب رتمامت دیس ره یدا ویهو ۱:

 هک تسیا یزیچ نئچ الصا «رگیدزیچ بلاط نمو یتسه زیج كي بلاط وت هک ددادن دوجو

 و زیح كي بلاط ودرهام دیگامن تمواقم دیهاوخب امشو مئک مزیت ونبه دوزب ادامش مهاوحب نم

 ۱ «میتسه فقدم هثلب

 نومخت ددومتیا رد نآ هجیتنیلو :دنکیم هولج هداس رهاظرد هج رگ حیضوت مون نیا

 .تسا مزال "هاءاک «هنارمآ ریغ» قیرطذا ذونییه عورش همدعمددو هدوب شوم دایسب

 یفنم داتفر» ارام زا یرایس رد ؛ د وشیه غ ورش مريت وئییه لوا دلس رم هکنیا شضحعم+

 ماجنا داب دامیب هک هچنآ نتفگ هک هسریم رظنب تاقوا یماگ دیآیم دیدپ «(۲)هناهاک [یداک
 تیصوصخ هتشذگ رد هک تشاد دای هب دیاب .دنکیم ین ودد ترفنای شجند كي دیلوت دهد
 سیاس .تسا هدرک ادیپ یدایذ تاربیفت یعامتجا گنهرف تاریثأت تحت كيت وئپیه هدیدپ

 درف ,دننکیمن دیک اتو هجوت یراک یفثم داتفد نیا یود مزیتوئیبه نادنمشن ادو ناگ دنسیون
 دنکب رکج هکنیآ نتفگ ايو واب نداددوتسد ثعاب هک یمادقا غون رهب تبسن ًاعون یئایلارتسا

 نتبمح . ذی وشیم جیسب 9 معمج مهاب یو رد یدوز هب تمواأقمو فف ةجيتف رد .تسا ساسح رایسب -

 فااخمو یراک یفنم داتفد عون نیا عاهدرک تشک (زریامرثک د)نم هک یتایپ رجت رظن زا تسا

 دناوئیم تهجتیا زا اذل .دشاب «(۳) ساخ یگنهرف طئارش» هد تبب رت ذرط هجیتف ین ود

 زا تعاطا هب نوج ؛درکیم دوصت هک دشاب ناژاد رس دنوم لد «میاه نرب» هب رجت فلاحم "الاماک .

 هک ميوشيم یدا رفا اب هجاوم یتقو .دن وشیم زیتونبیه تلوهس هباذل دناهدرک تداع تاروتسد

 یارجا اب تفلاخمو تمواقم لباقهدد دناهدرک تداع هک دن اهدش تیب رت یطیحرد دارقا نیآ

 دونی كي ماجناب بام اموت ود ره هک رانفگ نیا . دننک راجتفا و دو رغ سابا تاروئسد ۱

 ,تسا ر وهرایسب ١ شدمبکق ءداس

۱-۰ Forced Submissiart f_Consciously negativistic be havior 

r Culturally Conditioned Paltern 



 دور

 دوب هدمآ قالبی زا هک یمناخ

 هجلامم تحت شدرد رس رطاخب ات دوب هدعآ قزابم زا یمناخ» هسیونیم زریام رک د

 یبوخب هک دیسریم رظنب وا و مدرک حیرشت شیارب اد مزیقوتپیه نم .دریگ دارق یکیتوئپیه
 هحلاعم یارسب یهام هنچ تسناوتن یو هبقرتمریغ یداتفرگ تلعب يلو .تسا هدرک لوبق ارنآ

 عورشاد مزیتونپیه یمک حیضوت اب هک مدش هابتشا نیا بکترم نم .دمآ یتقو .دیامن همجارم
 دوب یداک یفنم داتغد یاداد یاهناهاک آ "الماک دواببو درک تمواقم تیاهنیب مناخ نیا مدرک

 اراهنآ ادعوا .دنتسه«یگ داهناوءو یتسسوشمارآ لاح رد شیاهاپ هک مدرکیم نعل نه یئهو

 اد شیاهمشچسکمب ,دن وشیم هتسب و نیکنس شیاهكلپ هک مدرکیم نیقلت وابیتقو .داديمتک رح
 «ژوس نآ زاسپ .مشکب راک زا تسد مدش رویجم هدوهیب داک تعاسیت ابی رقتذاسپ .د گیم اب الماک

 و یک رس تلاح ژوئییه عورشرد هک مدرکیم ساسحا نم اما ؟ارح منادیسف» :تفگ نمی

 هک میهاوخیم ودره هک مداد حیضوت شارب یتعاسمین دعب هساجرد «دیایم دوجوب نمدد ناینط
 یاهداس ءاقلااب وا تسین ام نیب یاهذدایمو یگنهامهان هنوگچیه و دورب دونییه باوخی وا

 نقنهب طوب رم لوا هسا رد تسکش تاع هک تساحضاو راماک .تفدورفیقیمع مزیت ونییه بآوخب

 . تسا یقاب شرغم رد زونه لبق هام هس تاحیضوت هک مدوب نئمط» نم اریذ ؛دوب راک شور

 (۱)یوادوخ حیضوت
 طقف وا هک تسا دامیب هب هدیا نیا ندنالوبق تسا دایژذ تیمها رگاح هک یرگید هتکن

 هک رگف نیا نقل نیتحمهو دزاس اهر الماک اد دوخ یی دورب هصلخو یلایخیب ملاعب دراذگب

 داجیا قیر زا رکف نیا اب دامیب یندب هثیامم نمض .دیامنیم لمع راکدوخ روطب وا نب

 دشاب «اسمه ینابذ نقلئاب اماپو تسد یسکمنا تک رح یگ ا .تسا هدش انشآ یبسع یاهساکمنا

 تک رح ار ناتیاهاب اش + فیشن لشو سکلد اشد : دوش هنفک الثم هدیاد یه وج رایسب رثا

 داک دوخ تک رح ینایذ تانیعلت یارب اد ہار تالمج نیا «مهدیع تک رح ارنآ نم ,دیهدیمن

 ۱ .دزاسیم داومه یذعب

 (۲)دربیم نیبزا ار با رطضا حیرشتو حیضوت
 داکدوخ تک رح تسا نکمم یو هک ميهدرکذت تسا مزال .دامیباب مزیتوئپیه ثحب نمض

 یدادا ریغ تک رح هنیاگنه تسا نکمم حیضوت نودب اریذ ,؛دنک یاسا ار شیاهایو تسد

 .دوش تشحو د سرت داجد .دنکیم یاسحا راب نیلوا یارب اد شیاماپ و اهتسد

 ؛دراد ڻي اب ىگشىب ند رک مزیت وتمیهرد تراهم هک فنن ادب نیاب مزیت ونیبه ملع نادنمقزاع

 دد )۳(٩ یناور یعافد» تالاح هژوس رد هکدشاب اومد فارم هیاب ,دننک مزیت وئپیه هک

 دامیب دد یعافد تالاح داجیا منام هک تسا رتهداس يليخ الومعم دوشن داجیا مزیتوتییه ربارب

۱- Explanation of Automation 

۲ Explation Avokls Anxiety 

F— psychological Defense 



 فو

 رب هک یمدق رهاب .ميربب نیبذزآ اد اهنآ میهاوجب تلاح نیا ندمآدوجوب زا سپ هکنیاات میوش

 و هدش داجیا اه افد نیا هکنیا زا لبق و ميئامت ینیبشیپ اد یلامتحا یاهعافد دیاب میدادیم

 حیضوت دامیب هب مزیتونپیه عورشذا لبق رگا .میددآ دوجوب اد یطتفم تاریینت دنوش تیبثت
 یارب یک دزب مادقا درک دنهاوخ تک رح یداراریغروطب اهایای اهتسد زونییه لاحرد هک میهد

 ماجنا دهدیم ځد ءاضعا راک دوخ تک رح راب نيلوا هکیماگنه بارطضا و یرتذا یریگ ولج
 فی رعت و نایب زا سپ ,دئکيم كيرحت اد رابپب یناود یاهعافد یبارطشا نینج ا ریذ ؛میاهداد

 . میوشیم انشآ تادامیپ یعافد یاهمسیناکم اب مزیت ونپیه

 مراهچ ثحبم
 (۱) مزیت ونپیه هيلع نارامیب «هاگآدوخاند یعافد یاهراک و زاس

 .درک مزیتونپیه ناوتیم ار سک همه
 دادمتسا صخش نیا هک تفگیم دوزیتونبیه .دشیمن مزیتونپیه هژوس تقوره هتشذگ رد

 ناشناب دیاب هجیتن هب ندیسد یاب هکدندوب دقتمم دوطنیا یضو نینچدد .ددادن یریذپنیقلت
 مزیت ونییه هرخالاب و دش طلسم هژوسررب هيلدا تانیقلت نامه یمگاد دارکتو رتشیب تردق نداد

 دوبجمدد یتامادقا ننج هنوگچ هک دربیپ هتکن نیاب ناوتیم «یلساست هیضرق» وت رپدد .دومن

 تسدب ینادنج هجیتن یشود نینچ لاحرهب .دنفایم شؤم یگارقهق ریس ذاختا هب دامیپ ندرک
 .دربیمن نیذا اد هژوس هاگ ]دوخان و ینودد تفلاخمو «دادیمن

 هتشاذگ هژوس یریذبنیفلت نادقف باسحب طقفو ًافرص دامیب ندش مزیتونییه هکینامزات

 .دیدرگنلصاح مژزیتونپیه ملعرد یتفرشیپ دشیم
 یهاگ [دوخان یاهعافد هلاقم نآ دو درک رشتثم یاهلافم «ژربام» رتک د ۱۹۵۴ لاسدد

 تدابع هک تسا ینچ هجیتن .دومن نایب دیدرگیم هژوس ندش مزیتوتپیه عنام لمعدد هک
 بجوم هک تسین هژوس ناور و ینودد تیصحشرد تباث لماع كي «(۲) یریذپنعلت دادعتسا»

 نادامیب ذا یخرب نتفرن باوخ تلع هکلب .دشاب ءژوس نتفد باوخ عنام اب ندش باوخ
 نیا نتفرگ رظنرد اب .تسا ین ورد هاگ [دوخان یاهتفلاخمو < (۳)یناوركي رحت »لمع ع ونکی

 دوشیمضوع .تسا نکممریغای لکشم شندرک م زیتونپیه هک یدامیب هدابدد ام یلک هدیا بلاطم

 لباقم دد هاگ ادوخان «هنوریمن باوخب رهاظرد هکیگاههژوس نینچ هک میدش هجوتم ام سپ
 یارب یهاد ایو مبنکشب اد دامیب یعافد یاهههیح دیابام ؛دئنکیم عافدای تفلاخم روزیتونییه

 ۱ .میئامن ادیب اهنآ ندز دود

 (۴) عافد شریگنا و تلع
 اد دوخ هناهاگ ] «هژوس هک تسنیا مزلتسم «هنارمآ ریغ» قیرط زا ندرک مزیت ونبیه

 لش اد دوخ ,دنک تعاطا ًانطاب اد تاروتسد یرایتخاو یدارآ روطب .دیامن ژوئییه میلست ر

 .دیآیم دیدی راک دوخ روطب تانیقلت لوبق یارب یلیامت هجیتنرد .دیامن یکلد و

1— Defenses against Hypnosis ۲ - Suggestibility 

FF. Psychodynamic function ۴ Motivation for Defense 



OYA 

 «ءاگآدوخ» یتقو یثمی «هاگ آدوخان» هلپسوپ تسا یدیدهت «هاگ [دوخ» لرتنک نادقف
 و دسرتب تسا نکمم «هاگ ادوخاند دروایمن لمعب مزیت ونپیه لباقم رد یتعناممد بلاخم چیه
 «ءاگ | دوخان هنام رفقیط «هاگ آدوخ»هک دوشهدهاشلمعرد تسانکممنیاربانب ءدتفایب تشح وب

 .دنکیم عافدو شالت نوگانوگ د وطب ذوئپیه لپاتمدد
 سانمو مذالتامادقا ذاختا یارب .دنوشیم رهاظ مزیتوئپیه ماگنه هکیئاهعافد صیخشت

 ؛تسا یناسآ راک یعافد تالاحنیا ندرک دوهقم تاقوا ياهداب .دشاییم تییهازگاح اهنآ هيلع

 اىي هکیدواعب دیآ لمعب مزال یاهینیب شیپ اهن آ دورب زالبق هک تسن آ رتهنالفاع» رتهب یلو

 هحلساو بوخ هلیسو ناونسب اهافدنیمه تسانکمم :یصوصخب بسانم طئارشرد ؛دید میهاوخ

 .دود راپ هژوس ندرک مزیئوئپیه یارب یدنمورین
 اهعافد هاگآ نوخان «(۱)دوبج»

 .دوشیم زونییه لب اقهرد عافد بجوم .رایتخا و هدارا نداد تسد زا سرت

 مزیت وتپیه هک ههاوخیم هناهاگ و تسا ندش هجلاعمب لیام دامیپ هک تشاد رطاخب دیاب

 هتفک هک دوطنامه اهعافد .دیامئیم ار یراتبهو ششوک تباهن فلت لوبق یارب هیت رد .د وش

 هدارا و دایتخاو لرتنک نداد تسد زا هب هیدهت رئاددو «دنوشیم ماجنا هک آدوخان فش

 .دننکیم هولح یرماظو یحلعس “ایا اهعافد هکیماگنم یثح .دنیآایع دوخ وب «ءاگ ادوخد

 .دوشیم هداد قوسزوتییه ۶ ورشزا يريگ ولج تهجدد یو راتفر هک تسا هاگ آان شدوخ رامیب

 شور رد هج و «دنارهآد شور رد هج شور ود رک زد زوئیبه هيلع ءأگ ادوخان اهعافد

 مزیتونیپه «هنارمآ ریغ» شور رد هک تسنیا شتلع .دندرگیم هدهاشم رتحضاو «هنارهآ ریغ»

 هداد سیخشت تلوهسب مزیت ونپیه نمدددو ,دوشیم هداد دامیب هب یرتفیب لمع یداذآ ندرک

 تبایطدد .د ریگیم ماجنا یداداو یدمع تروصب هژوس فلتخم یاهشینحو تاکرح هک دوشیم

 ذا یفلتخم یاهعافد هشیمه دن وشیم مزیتونپیه تلوهس هکین ادامیب زا هدعنآ یتح .یکینیلک
 یلوا قی رطب دن وشیم مزیت وئییه یتخساب هک رگید هدمنآ و .دنهدیم ناشن د وئپیه لب افمدد دوخ

 لیاقمند اد نادامیب یاهعافد زا یدادت ریزرد دنهدیم ناهن دوخ زا یدایزو فلتخم یاهعافد

 (۲)یمار انو یرا رقیب لکشب عافد ١
 لباقم دد ءاگ [دوخان یاهعافد نی رتیلومعم یمادآان و یدارقیب فلتخم ع اون او لاکشا

 لیبف نیا دنک سکلد و لش اد دوخ هک دوشیم نیقلت دامیب هب هکیماگنه .دنتسه مزیت ونپپم
 .دن وشیم هدید یباتیید یدارقیب یاهءافد

 دایتخا و ءدارا «لرتنک وت هک هنکیم دیدهت ار «یهاک ]دوخ» هاگتسد «یهاگ آدوخان ه

 ينددد با رطضاو دی ايم دوجوب بارطضا هجیتن دد .دادیهاوخ تسد ذا زونییه لاحرد اردوخ

 هب یدارفیب نیا و .دوشیم نایامن دامب راتفد و تاکرحرد یمادآانو یرارقیپ لکشپ "الومعم

 تعیبط «تیصاخ «تیهام -۱
Restlessness۲-  



4۹ 

 و دلولیم بترم تخت ای یلدنص یود .تسین تحاد و مادآ هژوس دوشیم رهاظ فلتخم یاهلکش
 و هنکیم امرس ساسحا سکعرب ای .دنزب دانک اد وتپ دهاوخیمو دوشیم غاد دامیب .دبنج یم

 دهدیمرییغت ارن آ هتسویپد تسا دنلبشلاب دیوگیمای هدوش هدیشک شیود یرگید یوتپ دهاوخیم
 زا یشان تیلاعقو یدارقبب نیا ددنب یم اد اھت آ هلصافالب یلو دنکیم ذاب اد شسابل یاههمکد
 زا وا هک دوشم یتانیفلت شا منام هجیتن ردو هدش دامیب تحارتسا منام دشأب هج رش يياتیب

 ۱ .دسرتیم اهن آ زا نورد
 و تسد ناتفگنا تک رح زا طقفو ؛تسا ادیب رتمک و میالم دامیب یاهعافد تاقوا یاهداپ

 .دش دامیب هاگ ادوخا یاهعافد هجوتم ناوتپم اهاب مادآ تک رح ای
 نآ اب ًابیقتسم ناوتیم .دنک ادیب هعسوت و دوش داجیا فیعض یلیخ دوطب عافد رگا

 یرا رقیب هجیتن رد دوشیم هداد همادا شمارآ و یتسس تانیقلت هب هک بیترت نیاب .دش هجاوم
 .دو ريم زونپیه باوحب دامیپ د دوشیم فیفح جیددتپ

 اروف یتسیامب دباب همادا و هتفرن نیذا یبانیب و یدارغیب هچنانچ ؛ رگید فرط زا

 اهتسدتک رحنیقلت ,«دشاباهتسد نداد تک رحاب رثشیب «یدارشیپ هجنانج درب داکب یرکید شور

 تانیقلتاب یدوط هناوتیم تسد ناتشگنا ندش هدیشک نیقلت نوچ ؛تسا شخبتیاضد دایسپ ابلاغ
 ۱ .دتفا راکب وا دوخ هيلع رابیب یاهعافد هک ددرپ ولج ماگمه و دحتم یتک رح

 یرا رقیب یفلتخم اونا

 .دنک هولج یفلتخم یاهتدوسب تسا نکمم یدارقیب ؛ندرک هفرس قیرط زا عافد

 زا یمگالع هن وگچېه دامیبهکیلاحدد .دوش رهاظ ندرک هفرس تدوصب عافد تسا نکمم

 دد تسرد .ددرگیم ساسحا شزوسو شراخ شیولگ رد ناهگ ان .ددادن سفنتو ولک یاهی دامیب

 یتحادان و شزوس یشادد نایرج مامق .دننکیمرثا نتشاذگ هب ع ورش تانیقلت هکیاهنحل نامه

 .دد رگیمعافد دب ايم لمعب «یهاگ آ دوخ»هب تیسأ هک یدیدهت زاو .هدش فقوتم هفررس زا یشان

 (۱)رادادص سفنت و هنیسند رک فاص لکشب عافد
 سس تشپو مطقنیال دامیب اما .دیایمن شیپ هفرس دوش و شوج رگید دداوم و تالاحرد

 .دنکیم یفتت دادادع و قیمع دوطب ای دنکیم فاص اد یاهنیس مه

 (۲)شز رل ل کشب عافد
 دن وشیه مزیت ولپیه ً]رحاطو دن وشیم لشویکلد بوخ ءادتبارد نادامیب زا رگید یح رب

 سیا هک تشاد هحوت دیاب هنوشیم دادیب لما «تدب شزرل یناهگ ان هلمح كي رثا رد نکیل

 دح زا شترارح هک یطیحمرد تسا نکممو .تسین قاطا تدارح هج ردب طوب رم ندب شزرل

 اب قاطا ترارح ندرک هفاضا اب «دشاب دیدش ندیذرل هچنانچ .دهد ځر دشاب رتشیب مع یداع
 نیا .طیحم یامرس ات تسا سرت تلعب رتشیب ندب شزرل نیا اریذ دوریمن نیہا اهوئپ دادعت

 رگ او .دشاب مزیتونپیه یارب ندوب سکلرو لش تانیقلت هیلع یرث ۇم عافدكي دناوتیم شزرل

 نق «عافد ندرب نیذاو نداد سییغت شود نی رتهب «دنک ادیم تدش شزر)و عافد هن وگ نیا ۱

 .دشايیم اهتسد یداداریغ شینجد تک رح نقلت

۱ Defense by clearing of throat or ۵ F Shivering 



 ندز فرح لکشب عافد ٩
 .تسا یحطس "الماک عافد كي نيآ هدوشیم دوهذم ندزفرحذا «یدارقیب» تاقوایهاگ

 عورش هتفرگ دارق مزیتونییه ریت اث تحت هک دنکیم ساسحا «هژوس» هکیاهلفحل نامهرد تسرد

 هداب رد ندذفرحب عورش ای و :دیامتیم یگاهشسرب ,دنکیم گر ییعت و ریسفت هد رک ندر رب

 و دوشیم دادید هدش جداخ زیتونیبه ریثات تحتزا الماک هجیتنرد هیامنیم طوب یمان بل اطم

 یعافد راک و زاس عون نیا .دوشیم عقد «یهاک آدوخ» هيلع تادیدهتو هتشگ رثا نودب تانیملت

 ,دیوگیم هژوس هب دوزیتوتییه هکنیا ضحمب اریذ .تسا فیعضو یحطس الماک تاقوا رثکا

 ریفتاب ابلاغ نادامیب نیا دوجداب .دوریم نیب ذا عافد ,هنزن فرحو هشاب تکاس هقیقد هنچ
 یهاوخدذع یپسو هدرک ر ادیب باوخ زا اد دوخ ساخ "الماک هظح) كيرد صاخ یریبعت و
 مزیتونپیه هک دنکیم تباث اد تقیقح نیا عوضومنیا .دناهتشادنیرظنت ینچ هک دننکیم یدایز

 هژوس هسب هکیماگنه اهءافد لیبفتیا دنئتسیت ءاگ آ ناشدوخ راتفر یدمع دویحزا ناگ دنوش

 عانفد عون نیا ندرک یثتخ یارب . دوشیم هدید رتشیب دشاب سکلدو لش هک دوشیم نیقلت
 .دشابیم اهتسد یداداریغ ندمآ الاب و تک رح نیقلت نامه شود نیرتهب

 (۱)یداک ییفنم تروصب عافد ۲

 دداد سکع هجیتن راک یفثم هژوس شور تانیقلت

 اب دوشیم نيقلت یو هب هچنآ فلاخم یگاهداک نداد ماجنا اب ,هژوس عافد عون نیارد

 اد دوخ لرتنک هجیتن ددو هدشن مزیت وئپبه هک تسا نئمطم وا هلیسونیاب .دیامنیم هلباقم ذونپیه
 اهنآای دهدیم ناکتاد شیاهای یمک هژوس دوش هداد اعا ینیگنس نیفلت هحنانح .دهدیمن تسدزا

 زا؛ الماک ار شیاهمشحود ؛دوش هداد مشج یاهخلپ ینیگنس یلت رگ | .دنکیم هنلب یردق ار

 مه زونه هک دهد ناشنات .دهدیم زورپ دوخزا دامیب هلیسونیاب هک تسیتاک رح اهنیا ,دیامنیم
 .تسا هدرک ظفح ار دوخ لماک لرتنک

 .دن ریگیهن تروس حل اعم کش رپ اب یدمعیبلطهزرابم یا رب اهعافد نی ادس ریم ر اغنب هک دوطنیا

 هک دنکیم دوصت الماک دامیبو ,دندوخیم ناکت مه وتیدد دامیب یاهاپ هک دوشیم هدید تاقوایهاگ
 یش كلاذعم «دنتسهیدءءراعش آ ر وطب یت اک رح نینح هج رگ .دوشیم دید شی |هاپ یگ زج تک رح

 با وجم و رذذآی رو واج يارب تک رحنیا رثا و هجان وک تیت ءاک | درایشهالماک دامیب هک تسین

 یاهب رجت یم جلامم ناکشزب هک تسا شقانتم ردفا لمعلایکءد شنک اد نیا .دشابیم زوئییه

 اد دوخ نادامیب دوشیء ماجنا هاگ آدوخان دوطب تاک رحنیا هک دنهد صیخعت دنناوتیمن هک

 هننکیم شوک یتخس هب ًامقاو نادامیب نیا زا یاهداپ .دنیامنیم یرداکبهو یششوک مدع هب مهنه

 تقد و یمس رتعی. هجرسح اء ,دنیامن یداکمه ًالماک ےگشزپ اب و دننکن یتک رص چیه هک

 .دوشیمرتدیدش ناشهاگ [دوخان عافدشیپ ذا رتشیب و هدوشیم هدوزفاناشناجیعهب تدشب «دننکیم

 یاهتسد هک دوش نیل دامیب هب ؛هتسد یدادا ربغ شبنحو تک رح یارب رگ | نیارباثب

 تخت فرطب تدشب سکنہ اد شتسد .داک یفنم دامیب هک دش دهاوخ هدهاشم ,دنتسه كابس امش

۱. ۱ (2۷ 



۵۸1 
 ~~ ل تست

 هک تفگیم شیاهتسد یکبس ثاثیئلت ثدادزاسب یدامیب مئاخ»:دیوگیم ژریام رتک د دهدیمراشف

 ماجنا دوخ یاهعافداب ما وت ادیداک یفنم ؛نادامیب تاقوایضمب , ؛دنسریم رظنب رت نگنسشی اهتسد

 تانیقلت هلیسوب واع افدهک دنکیمروصت , دنکیم افددوخ زا ندیز رل اپ هک یراک یفثمدامیپ الاثم «دنهدیم

 .دنکی«یدرس ساسحا و هیاییم شیا زفا شندیزرل هیت ردو .هدش عقاو دیده دروم «یمیگ د

 (۱)رهاظن تروصب عافد-۳

 دهدیم ناشن.نینجرهاظرد و تسا ریذپنیعلت هک دنکیم دومناو نیثح هژوس تاقوا یماگ

 تروصتیا رد هک . دشاب هدش عافد عونکی هب لسوتم دداد ناکما هکیلاحرد تسا باوخ هک

 زا تانیفلت مامت یارجا اب ی رهاظ د وطب دک یعس رامین .تسا عافد خون نی رت بلاج نيا

 یوریب تانیعلت امت زا هناحاگ [ رگ! هک هنکیم ساسحا وا .دژرو بانتجا مزیت ونییه باوخ

 «شهاک آ دوخ» اب یب دوخ هدادا هب ليم اب هژوس هیامیم ظفح ار دوخ لرتنک ًاعقاو ,دنک

 طظفح ار دوخ یوربآ وا.دیامنیمن ذوئنیبه میلست و میطم اد دوخ «هاگ ]دوخان دو ؛دیامشم لمم

 هدوب هنسح هطجاد یاراد وا اب هک مه اد جل اعم تگشزپ هک دنکیم ساسحا نآ زارت رد و هدرک "

 ساسحا نورد زا دامیب تقیقحدد .تسا هدرگن رطاخ هدیجفد دشاب هدشواب ینیهوت دعا وحیمت و

 دن وشیم هداد هکنیا ضحمب اد تانیفلت ماست المع نوچ هدداد اد گشزپ نئشادهگن یضار
 هدارا و لرتنک هکنیا زا «یهاگ دوخ » د: دهق و سرت تدم مامت رد هجين رد .نی میم ءار!

 تراظناب تانیفلت اریذ هدوشیم مفد دداپسب «یهاگ دوخان» هدهمب ینعی دهدب تسد زا اردوخ

 .دنوشیم ماجنا «یهاگ آدوخ» هدارا و

 «رهاظت» قیرطزا عافد صیخمت

 .ددرگیم صخشم د وشیم هداد ج رخپ تاني ماجن ارد هک یتعرس ةلیس وب عافد موف نیا

 نیرت ریذپ نقلتدد ینح .دوشماجنا تسد (۲)یداداریغ تک رحو شینجشوراب مزیتونپیه رگ.
 مک تسد اٿ دوش دارکت تسد ندمآ الابو ندوب كبس نیقلت هیت رم های ود لقاال دیاب :اههژوس

 دروایب الاب اد دوخ تسد تهرسب و اوف نیقلت هبترم كياب هوس سکا سپ .دیايب الاب مک
 "رد و تسا یرهاظ و یدادا الماک تسد ندمآ الاب نیا هکدش دهاوخ هجوتم هدننک مزبتونپیه
 یدارا ریغ تک رح شبنجدد .دیآیم لمعب هژوس فرط زا هک تسا رهاظت و عافد عونکی عنأو.

 شزرل و ششک یاهظحالم لباق دادقماب اهتسد تک رح .دنی ابهالاب یدنکپ اهتسد الومعم ءاهتسد

 زک رمتم شیاهتسدب اهکلپ ندذ نودب و ءریخ یهاگناب دامیب نامشچ نمضدد .دوشیم ماجنا
 ششک الوسمو هدوب دنت شیاهنسد تک رح «دنکیم عافد شدوخ زا رهالتتاب دامیب یتقد ددرگیم

 اهکلپ .ددادن دوجو دش هتفگ هک لکش نآهب زین اهمشج ءریخ هاگنو .دوشیمن هدهاشم شزرلو

 .ددرگ فوطعم رتک د هپ تسا نکسم اهمشچ هریخ هاگن و دنوشید هئس و زاب هاگیب و هاگ

 . و هدرک ناشن رطاخ دامیپ هب ارنآ هک تسا هابتشا .دوشیم هداد سیخمت عافد نیا ینقو

 دوش دافتسا شدوخ فضرب دامیت عاقد زا هک تسلیا هار نی رته هکلب .دوش ع ورش رس زا راک

 .دیآ رد كشرب تسد رد زونییه یتلت یارب یاهلیسو تروصب شعافد ات

۱- 7 ۲- Arm levitation 



SAF 

 عافد ناونعب یعيبط با وخب رهاظت_

 ءدافتسا یو مفنب دو هيلع ناوتیم دامیب توگاتوگ یاهعافد زا یهاگ میتفگ البق
 هژوس» تاقوا یه اگتسا نکمم هک میشاب هجوتمدیاب الاح و .دومن مزیت وتییه اد هژوس و درک

 نداد ناش اسب «هدن وش باوخ» هک بیت روت ريدي ,دیامت هدافتسا زيت وئییه هيلع لسا نیا زا

 .دنک عافد شدوخ زا یدمب تانیقلت و «لماع» لباقم رد لماک و یدح لمعلاسکع

 اهاپ ءاهتسد هک دوشیم نقلت هوس هب .دهد حر باوخ اب مأوت تسا نکمم عوضوم نیا

 تسا نکمم ماگنه نیا دد دو رب باوخب هک دوذیم نفت سپس د تسا هداهناو شدب مامت و

 تحت تانیقلت ریاس هک دوش هتفریذپ هژوس هلیسوب یدج و لماک ردقنآ ندیباوخ نیقلت یماگ
 نیا «.یتسه باوخ الماک ابش» :هکدوشیم نیقلت دامیب هب ًاددجم لاح .دن ریگ دارق نآ عامعلا
 ,دشاب هتفد باوخب دامی یعضد نینجرد رگ | .دنکیم بنحو دریگیم یبوخب هژوس» اد نقلت

 شاو مامنا ریز ؛تسیت ټانیقلت ریاس هجوتم رگید دامیب ا ریز .تسا هثفابتاجن و هدش قفوم

 .تسا هدش «ندیباوخ» هملک هجوم

 ًايلاغ یضونینچ ؛دوشیمارجا ءاقلا لمع تک رح ذا هدافتسا اب یتقو .یتیلاب تبابطرد

 تسد یکبس نیقلت یوہ نمضرد و دنک هاگن شیاهتسدپ هک دوشیم هتفگ دامیب هب .نی ایه شیپ

 رد الومعم عافد نیا .دنفایم ولجبو هتفرو رف قیمعیب اوخ رد «هژوس» ناهگ ان هک ؛دوشیم هداد

 .هدش هداد دوخ یزاساهد هراب رد تسد تک رح نّقلت یمک دادعت زا لبق هک دهدیم خرد یدداوم

 .تیامنیم هدافتسا بگشزپ لباعمدد یعافد هلیسو كي ناونعب هدیا نیا ذا دامیب

 و لو اد دوخ الماک نم هک دینیب یم» :دیوگیم المع هک تسشا حوضوب راتفد نیا موهفم

 .«ماهنفر باوخب نم ,ماهدرک اهد

 زیلانآ ونپیهرد یعیبط باوخ
 هک دوشیم هدرب داکب دامیب فرط زا یعافد هلیسو كي تروصب یماکنه باوخ ابلاغ

 .دوشیم هدرب راکب زیلان آ وتپیه ماگنه (۲)یتسالپونپیهد (۱)یفارگ ونپیه ریظن یاهژیو نونف
 - هگند و یشاقندد اددوخ ینورد یاهیتحادان و اهلادج دامیب یفارگ وئییع ینمی یلدا دد
 ید دایتخا رد وم ماقد ولباتو دنیامنیم ژونییه اد دامیب هک بیترت نیدب «دهدیم ناشن یزیمآ

 - گن رد و یشاقن زرطزا سصختم سانشناود رتکد .,دیامن يزيمآ گند و یشاقن هک دن زاذگیم

 .دهدیم یصیخت اد دامیب ین ورد یاهشحادان ىب وتب یزیهآ

 همم ریمخ یراذقع یسیسار دوشیه مزیت ونیپهدامیب تسخن ؛ یتسالب وئییه ینمی یموددد

 اب صصختم سانشناود رتک د و دنک تسرد دهاوخیم هک اد یلکشره ات دنهدیم وا تسدپ یزاس ۱

 باوح زا .دربیم یی رام یقآاود یتحاران للع و یگنوکج هب ,دژاسیم دامیپ هکبادمسجم

 .هدش هد ناشن هرف اپ هدش هدز ییاو عوضوم كي ءاشفا لبافم دد یعافد هليو كي ناونعپ

 لماک دوط رامي نونک ! مه ارسیز ؛ دوشیه هدرب زاکب زوئییه لیاسقم رد تحس د از درد

 یفی رط هب باوخ تانیقلت اب دناوتیمن رکید گشزپ طیارش نیادد .تسا هدشزيت ونییه قرمعو

۱- Hypnography ۲-- Gypnoplasty 



 شبا
 تب تم تسمه

 و یدورض دامیب رحم تیلاعف ماعلا رشاح لاحرد نوج دیامن هلباقم دش هتفگ الاب رد هک

 داکدوخ تک رح «تسیف باوخ دامیب هکنیارب دیک ات یارب هک تسنیا رتهب هجیتنرد .تسا مزال
 ريغ و راک دوخ دوطب تیاهتسد دنتسه زاب تیاهمشچ» :میئوکیم هژوس هب نیارباثب .دوش نیتلت
 د هنشادرب دمسجع ریمخ هک كي تیاهتسد نونکا مطو .یتسین باوخ ,دننکیم تک رح یدارا

 ۱ «دننکیمتسددی زیجنآ اب

 ونیده با وخ لیاقمدد یعافد هلیسو كا تروصب یعیط با وخ
 :تایت

 ژونهیه لبافم رد یعاسفد هلیسو كب تدوسب یرگید قیرطب یعیبط باوخ تسا نکمم

 لاح یمهدد «یوریم باوخب وت هکدوشیم نیقلت هژوس هب «ندرک مزیتوئپبه نمشدد .دود راپ

 اریذ دننک دارق تانیقلت ریاس ربثأت زا یمیبط نتفد باوخب اب «تسا نکمم نادامیب یخرب

 نیا صیخعت .دونشیمن اد گڈ رپ یادص دامیب یکیتونپبه باوخ فالخ رب یمیبط باوخ رد

 تروم یاههجیهام ندوب یسکلد و لش اریز ؛!دویک تروم لاشا ۲ «تسا نکمم عافد هنوگ

 دد مه و یمیبط باوخرد مه .دنلب یادص اب ندرک رخرخ یثحو مظنم فتت «ندیشک هزایمخ

 دارق یارب هک دامیب هاضعا زا یخرب یگزج تاک رح دهد خرد تسا نکمه یعونصم باوخ

 ثكيتونيیه باوسخ زا لاقتنا تمالع تسا نکمم .دریگیم ماجنا یرتتحاد عضو دد نتفرگ

 .دشاب یعیبط باوخب
 (ععافد رباس ۸

 دن وشیم هدهاشم رتمک لمعدد هک دنداد دوجو یرگید یاهعافد ,هدشدای یاهعافد رب هوالع

 :زادنترابع اهنآ و

 دننکیم هولج عافد تروصب هک یمئالع
 .دهدیم هگادا هک اد یئاهبنحادان ریاس ای دوخ تیاکش و هلگ .دامیب تاقوا یهاگ

 .دربیم راکب یعافد هلیسو كي تدومب
 هب عورش .نیقلت ساسح هلحرم و هظح) رد تسرد تسا سفن گنت هب التبم هک یدامیب

 نکمع :تسا مزیت ونپپه تحت رس همین درد رطاخب هک یدامیب كياپ «دیامنیه دبدش هلبح ك

 .تسی لای رج هماداهب رداق هک دیامن راهظاو دنک تعاعش دردرس دیدش ناینطكب زا ناهگ ات تسا

 عافد دوخ زا زونپبه لیاقهدد سفن گنت هب ندشداچد اب هک یمناخ

 ˆ .هرکیم
 :دسبونیم زریاهررتکد

 دوب لاسجنپوتسیب .دوبهجلاعم تحت مزیت ونپیه قب رطذاسفن یگنت رطاخب یدامیپ مناخ
 يورادرادفع ندروخابهک یوحنیدوب هدش رت دب یلیخشلاح یخ | لاسجاب یط ود وب ااتبمددد نی اهب هک

 .تفرگیمف هکاهدحیتن نیرتمک دایذ دایسب
 دوخ هک تشادن دوخ هب یدامتعا ننچدامیب .دش یبسع تدش هب زونیه هساج نلدوا رد

 .دشیم نقلت تسد یدارکث تک رح راب یلدا یارب ینقو و .ددادهاگن دازآ و امد .سکلدار

 تشا دیمهگن اردوخ تسد یاهلئسل دراد تسدرد اردوخ لرتنک مه دونه هکنیاذا نانیمطا یارب



 شر

 دش هداد تصرف دامب هبو .دیدرگ ماعلا زونییه یطسوتم دادعم هک تشذگن یرید نیا دوحواب

 ,هیلوا بارطضا زا سپ تیقفوع نیا هجیئت رد .دیامن هدهاشم شدوخرد ار كيتوتييه هدیدب هک

 دمآ لمیب یدایز یعس ,دهد ناشن دوخ زا تموأقم زین يدعب هسلجدد دامیب هک دشیم ینیب شیب

 .دوش دارفرب یبولطع هنامیمص هطب ارات

 هلمح كي هب دامیب سپس .تفریم شیپ یداع دوطب یکیئونپیه تانیقلت عورش ات عاضوا
 قیمع باوخ كي زا منابم سفن یگنت اما دش هداد ادا ءاقلأ .دش داحد دیدش سفن یکقت
 یگنت دش دادیب دامیب هکنیا زاسپ یاهظحل .دیدرگ . دوب هدش لصاح لوا هسلجرد هجن [ دتنام

 .دیدرگ فرطرب زین سقن

 (رریقحت قیرطزا عافد-٦
 زا «یهاگ [آدوخ» .تسا اهعافد عاونا زا یپیجع عون ابی رفت" هریفحت قیرط زا عافد»

 هدناسرت و دیدهت دوش هدریس «یهاگ آدوشات» تسدب و دهدب تسد زا ار دوخ لرتثک هکنیا

 و ریقحت قیرطزا «هژوس» ددرگیم ینورد با رطضا ندش هتخیگنارب بج وه هجیتن ددو .دوشيم

 .دهد فیفخت ار ءدش داجبا بارطضا هک دنکیم شالت تیعو نداد ءولح جوک

 .دیآ نیا ,تاک رح طقف و ندز فرح نودب یتمی تماص لئاسو و قیرطب الوسم دامیب
 و هتاقمحا هدش ماجنا لامعا و اهناک مامت هک دنک یم ریبعتو ییسقت دوطنیا شدوخ یارب اد

 تاک رحاب عافد نیا . تسا هداد ماجنا ارنآ كشري یدوذشخ رطاحب طبف وا د هدوب هناگچب

 رحست تلاحب ندیچدو بل ورس میزلم ناکت تروس تالفع هناک ریز تلاح .یئزج تاراشا و

 یلو .تسا كرد لباق ینخس هب تاک رح نیا همه هچ رگ هک .دنوشیم ماجنا نقلت عورش ماگثه

 د ریقحتاب .دشابیم صیخشت لباق .هربخ دوزیتونپیه هلیسوب و هدوب ریذپان هابتشآ لاح نیعرد
 د .هدش هتساک «یهاک [ادوخ» دیدهت و سرت ناژیم زا .مزیتوتپیه لمع تیعضو ندرمش كحوک

 .دیامنیم یرتشیب تیثمآ ساسحا دامیب.هجیتن رد و دیاییم لیلقت بارطضا
 ننچمه و .دیامتیم لمع دامیب با رطضا لباقم رد یعافد تلاح ٹاپ شقن دد «ریفحت»

 زیمآ ریقحت یاهدنخبلو تاراشاو هامیا اریذ هدوریمداعب ذوئییه هیلع یعافد هلیسوای تروصب

 دنویمعورش هان بلج اد داس کرت د هجوت دهیم تاپ هک ی دد تسد
 تاکرح و .دیامنیم ساسحا اد دوخ لرتنک نداد تسد زا رطخ دامیب هک تسا یاهظحل نیا

 . فق وشیه هد رد راک طخ نیا لباقمرد عاقد یارب زیمآ ریفحت

 طلست هب یگتسب یدایز دودحات یعافد راک زاس كہ تدوصب ریقحت تسکشای تیقفوم

 هجیتندد .دزادن رخسمت لآ یمک تسد نارامیب زا یاءراپ ريحت دراد كشزب یناود لیدعت

 رگم .دنکیم كيرحت اد یکشزیپسه مجاهتد شجت ر یاهدننک نیهوت لامعا و تاک رح نینچ

 لامعا نيچ بت رم «ءژوسد یتقو .دشابب هتسیاشو لقاع و دنمشناد .هب رجتاپ الاماک هک یکشزپ

 هن وگ ره و هدقرم نیزا هنر هطیار ب شش میو دامیب كم هارد « دوشم یهاک آدوخان

 .تسا هنفد تسدزا لامف ریغ یاهشوداب زونپیه ءاقلا سناش

1 Symptom as a Defense 



 د۸۵ :

 كاشزپ فرط زا مارآ یرکف تلاح كب لکشب عافد نیا ظفح هک هسریم رظنب نینچ
  همادا تانیقلت هب رگا هک هدش هدرب ېپ هنکن نیاب و ,تسا لکشم نادامیب یارب دوزیتونپیه
 .دوریمورف مزیتونيیه باوخب رامبو هدرک ینیشن بقع یعاقد تلاح .دوش هداد

 مراک زاغآ دد» : دسیونیم یسیلگنا مزیتونپیه صصختم كشزپ نیرتگ دزب زریام رتکد

 مک و یداعریغ «اهمافد لیبق نیا .ینمک هب رجت تلعب «مدوب هد رک عورش اد زیت ونپیه هزات هک
 نیتچاب تددتب و رتمک یلیخ .میامنیم زوتپیه تامدقم فرس یرتشیپ هجوت هک الاح اماد .دوبن
 «.موشیم هجاوم یعافد یاهداک و زاس

 سکسپ یلو.درادت یدایتعا میت ونییه هب «ءزوس» هک تسدزاوم زا یکی رب دادیور

 .دوشیم مزیت ونپیه دوزو عیرص یلیخ

 درکیم عافد دوخزا زونپیه ندرک ریقحناب هک یرامیب ريدم
 يمومعو هیدش یتسوپ یدامیب كي هب هک دوپ امدتفه هک رزبیتمنص تک رش كی یملع ریدم

 درف وا .دمآیبن رب شتسدزا یداک و دوب لطاب و لطاع هداداو هناخ رد ] ریخا هدوب هدش التبم ۱
 نپ رتیلاع هبو هدرک یط دوخ تیلاعفو راک اب اد یدادا بتارم هلسلس هک لاحنعرد و دق هاتوک
 .دوب هدرک لیامتداهظا واو دوب هدید رگ حیرشت زوتپپه یو یارب .دوب هدش لئان تیریدم مام
 ۱ .دوش هجلامم هادنیا زا هک

 یاقآ هتلا» :تفگ یزیهآ ریفحت ایارس راتفد كياب زونپیه عورش مقوم دد تسدد
 نیا حوضوب وا ءابتشا «متسه دنمشناد دوخ نم تسا لاس یس هک دینادیم رتک د

 کید هلحرم نیا رد .دشاب هتشاد دوجو مزیت وئبیح ذا رتیملعریغ یزیچ درکیمن کف هک دوب ۱

 .دش ذاختا هنارمآ شود كي نیاربانب دوب هدشرید یلیخ عوضوم نوماریپ ندرک ثحب
 ریغ تک رح دهاش هک دش هداد تصرف یوی و .دیدریگ مزیتوئییه ًاقیمع تعرسب «هژوس»

 .تفایدوبهب تعرب وا یدلج عضو بولطمان زاغآ كی دوجداب .دشاب دوخ یاهتسد لرتنک لباق

 (۱)سرت زا یشان یعافد شنک ۷

 لوبف دروع ییوحب ندوب «سکلد» هب طوب رم تانیعلت هک دسریم رظنب تاقوا یاهداپ 1

 «سکلر» "الماك «هژوس» ددنبب اد شنامشج دوخب دوخ تسنکمم دامیب ..دن وشیم عقاو هوس

 تک رح كياب ناهگ ان .دداد دارق قیمع یکیئوتپیه باوخ كی هب نتفد فرشدد ٌرهاظ و هدوب
 تیاهن یی شنک او و تک رح نبا .درپیم تخت و یلدنص یود زا اب یقتو هدش رادبیب بيهم

 یاهلکشرد شنک او نیا .تسا دوآ سرت ثاشز ی گارب :دشابیه «رظتنمریغ نوجو تسایناهگ ان

 .ددرگ هدهاشم تسا نکمم زین رتصخخمان
 كرد كي زا هک دسریم رظنب «دحدیم خر هاقلا هلحرم رد تسرد نایرج نیابنوچ ۱

 دش ںیگلفاغ هک دوشیم هح وتس هاگ ادوخان هب هک اریذ ؛دوشیمیشان «یهاگ آدوخ» (۲)یناهک ان ۱

 ناوتیم و .دوشیم ماجنا لمع نیا دایکی طتف تاقوا یهاگ .تسا هتفرگ دارق دیدهت ضرعمرد و ۱

۱ Stertle Reaction ¥_ Sudden realization 



2۸۶ 

 تسن آ هناشف دتفا قاغتا رایکی ذاشیب رگ | اما .داد همادا شخیتیاضر و بولطم دوطب اد ءاقلا

 .دوش هداد شود رییغت لامف نف كيهب دیاب هک

 تروص ندنادرگر ب قیرط زا عافد -۸
 ناهگان نادامیب تاقوا یهاگ .دوشیم ءاقلا زونپیه میقتسم هریخ هاگن شوداب یتقو

 يرادد و جلاعم كشزپهب ندرک هاگنزاای دن دنب یما رد وخیاهمشح دنن ادرگیم رب اددوخ تروس

 اهنتینادرگ ود . .دن وش زېت ونپبه دنلیام ه-ناهاک | تادامیب نیا هک تشادرطاخب دیاب :دننکیمچ

 لرتنک یوسن آ : رد دوحوم یاهراک و زاساب لمع نیا .تسیث هناهاگ | تفااحتمو لوبق مدع كی

 .تسا كاب رتسیه رامیب داتفد هیبش تسددو هتشاد طابت را دامیب ها ّآ

 كشزپ هب ات دننادرگیمرب اد رس , دوخ تدوص ندنادرگ رب اسب نادامیب زا یضعب

 دوطنیمه .تسا دامیب لرتنک زاحراخ راکنیاٌأرماظ ,ددرگیمرب انآ ًاددجم ناشرسو دننک هاگن

 ًاددجمو هدرگ زاب یاهیئاث یا رب اداهنآ مهزاب دن اهتسب اد دوخ نامشح هکینادامیب زا یاهداب

 ار دوخ نامشج اهوربا ندرب الاب اب ی دشوگی« دامیب تاقوا یضعب دوشیم هتسب دوخب دوخ

 رد .تسا هدش مزیت وئییه دامیب یگوگ هک هدننامیم یقاب هتسب لاحب نانچ.ه اهکلب اما :دنک زای

 كی رتسیه ناونع تحت هیاب "الامتحا راتفد نياو هن اهدشن مزیت وئیبه ینادامی نینج هلحرم نیا

 دوخزادوطنیا دناهداد زورب دوخ زا اد داتفد نیا هک ینادامیب تاقوا یضعب .دن وش یدنبهقبط

 . هناهدومن يهاوخرذع كشزی اب یدامه ددوم رد دوخ یگاناوت مدع رطاخب هک دناهدرک عافد ۾

 داخمااهتسد یدادا ریغتک رحنیقلت شود هک هدشنیارب مسدعاقد عوننیااب نىشەجاوم مقومرد

 داظتنا و مفوت نادامیب نیا همه اریذ ؛دشابیم هارمه «تیقفوماب تلوهسهب .الومعم هک «ددرگ

 .دن داد اد ندش مزیت وئپیه

 كيهب دامیب هاگن «دیرب زمیج» شور دئنام هکیدراوم رد ندینادرگ ریور قیرطنا مع افد

 .تسا هدید رگ هدهاشم دوشیم تباث هدنشخرد یئیش

 اهعافداب هلباقم شور

 اهعافد اب هلباقم تسا هدرک ثحب لسفم اهعافد ندربنیذا شود هدابدد «ژریام»رثکد

 اجنیا دد اهنآ نتشون ذا یللع هب انب هک تسا یناگمه ندرک مزیتونپبه داسآ نیرثگ دزب

 .دوشیم یداددوخ

 یعافد یاهراک و زاس هصالخ

 دن وشیمن مزیت وئییههاظرد هکیگاهن آ درک مزیت وئییه نا وئیم اد دا رفا زا دصدد4۵ ٩-

 .تسا «هاگ آدوخان» یعافد یاهمسیناکم تلعب

 .دوشيمژونییه لباقم رد عافد بجوم ؛رایتخاو هدادا نداد تسد زا سرت -۲

HY؛دنکیم تک رح «ورباوخد ,دوشیع هدید يمادآ ات و یدا رقیب لکش هب عافد یهاگ  

 .نآ ریالق ودن زیم فرح .دژرلیم ؛دنک ی م هفرس دث زیم دانک ادوتپ دبنجیم



۵۸۷ 

 ماجنا هپ رهاظت اید یداکیفنم لکشب .تادوتسداب فلاخم یعافد مسیناکم یهاگ ۴

 .دوشیم ماجنا ندوپ باوخ هب رهالتتو تاروتسد

 ریفحت :ندرک هفرس قیرط زا .دداوم یح رب دد ؛هاگ ؟دوخان یعافد یاهداک و زاس -۵

 .دوشی» رهاظ تدوص ندنادرگرب ای و یناهگان تک رح و سرت ایو «رگباوخ» رخسمت و

 یجلاعم مزیت ونییه فلتخم یاهشور

 نآ دامیب ندومن مزیتوئپیه یارب هک ؛دوشیم امابنتسا ینج «یلارقهقریس» هیضرف زا
 .دشاب هتشاد دوج و یفاتخم یاهشود ًاداپحا یتسیاب

 لیهست اد زونپیه .دوشب «ارفهق هب تشک زاب» هب رجنم هک یداک شود و ناپرج ره

 .دیامتیم
 یارب شود كی ذا طقف هک ,دناهدرک تداع ارثکا رضاح لاح رد اهتسیتونییع یلو

 ات تسیب ذاشیب ناوتیمن مه مزیتونپیه شود كباب هنافسأتم و .دنیامن هدافتسا ندرک مزیت ونپیه

 زاس . دوخ ساخ یتیصخش نامتخاس ریاتب سک ره هک لیلدنیاب ,درک مزیت وئپپه اد دصرد یس
 .دربیم داکب یساخ هاگ آدوخات یعافد یاهداعو

 .درفنامهيلو .دوشن مزیت ونبیه شود كياب تسانکمم صاخیعافد مسیناکم تلعب رشنکی

 .دوش مزیتونپیه تلوهسب تسانکمم دشابیم یو یعافد مسیناکماب کگنهآ مه هک رکید شودكياب
 هدیامن مزیت ونپیه اد يمجا رم همه تسا دوبجم تسیت وئپپه كش زبیجلأعم م زیت وتپیهرد

 شیامنآ ار هورباوخ» تسخن هک «دشاب هتشاد یئاثشآ شود جاپ هب دیاب لقاال داکنیا یارب و

 .درک مزیت ونپیه اریو ناوتیم شوز مادک اب و تساهنوکج شیعافد مسیئاکم هک دنیبهب و .دنک

 نآ رد یتسیاب هک دنادیم مزال اد ریز شور جنپ تسیتونپیه كشزپ یارب زریاع رتکد
 .دشاب هنشاد تداهمو صصخت

 «(۱)ندایناود شوراب ندرک مزیت ونپیه ٩-

 «تسد یدادا ریغ (۲)ندادتک رح شوراب ندرک مزیت وئپیقک 2۳"

 «(۳)یدارکت تکرح» شوراب ندرک مزیت ونییه ۳
 ؛(۴)میقتسم هریخ هاکن» شوراب ندرک مزیت ونییه -۴

 ه(۵)یناود دك رحت» شوراب ندرک مزیت ونبیه د

۱- Relaxation ۲ arm levitation 

F_ Repetitive ۸ ۳۴ Direct stare 

۵ Dynamic ۵ 



۵۸۸ 

 , دن رداق تلوهسب هکددریم داکب ینادامیب یارب «نداهناود لوا شود ےہ لوا شور

 ریغو «(۱)ویساپد یاهتیسخش یارپ شود نیا ,دنیامن لش ينمی «هداهناو» اد دوخ تالضع

 تراهم یتسیاب «تسد يداداريغ تک رح»شور رد هدننک زیتوئییه ثاشزپ مود سور

 زا كي چیه اب و دنتسه یناجیه یاهمسیناکم داچد هک نارامیب یخرب اریز .دشاب هتشاد رحبتو
 .دنوشیم مزیتونپیه تلوهسب شود نیااب .دنوشیمن مزیت ونپیه رکید یاهشور

 دن ادب بوخ اد «یدارکت تک رح» شود یتسیاب تسیئونپیه كشزپ - موسشور
 شود اب هکیلاح رد « دننکیم تمواقم رگید ياهشود ریاس لپاقمدد «داک یفنمد نادامیپ اریز

 .دنوشیم مزیتوتپیه ًادوف هیدارکتتک رح»
 تیاهنیب یناهگ انسارهشنک او كيداميب دد« زیلان آ وئپیه»هدد تاقوایماک _مزاهچ شور

 تح و و با رطضایاراد هکیلاحرد .دوشیمرادیب مزیتوئنپیه باوخژادامیب :دب ایم دوج وب دیدش

 نوچ .دشابیم دامپب ندرک باوخ هدابود رثؤم هداچ هاد اهنت اهمشچ یعضو نینچدد .دشابیم
 یتسیاب دوزبتوتپیه كشزپ .دننسین رثوم رکید یاهشود ہدش بارطضا و ساره راچد رامیب
 دامیب ددجم ندرک مزیتونپیه یارب مزال تانیقلت و .دنک هریخ دامیپ نابعج رد ار دوخ هاگن

 دید
 دد یکشزپ رگ | .دو ریمراکب لکشمیلیخ نارامیب یارب «یناود رحت شود مج شر

 شک ادح ار یرامیب هک دنفایم قافتا مک یلیخ .دشابهتشاد رحبت و تراهم شور جنپ نیا ندربداکب

 .دیامنن مزیت ونپیع هسلج هساپ ود رد

 مزیت ونپیه شور باختنا یارب ینیلاب یاهشیامزآ
 ؛دسیونیم «زریام» رک د
 لغق» یاهشوراپ اد «ورباوخ» هک دوب نیارب مسد مزبتونپیه ماجنا زالبق .هتشذگ رد»

 مزیت ونییه یاربو بلمهرد تاعیامذآ نیا یلو .دندرگیم شیامذآ «یناسون» و هاهتسد ندرک .
 یاهچیذاب و كيتامارد تلاح یاراد -الوا .دنتسه ینشود و حضاو تارضم یاداد یجلاعم
 .دتشابیم شیامن هلحص یود نازاب هدیش تایلمع هیبش هک «دن داد

 اد تاشیامذآ یلک روطبو دیامن ترفنو یدازیب یاسحا دامیب ےک تسا یفاک نیمه
 .دزاسپم بسانمان تبابط لمع قاطا یارب

 زاغآ رد «...نک لفق اد تیاهتسد ؛تسیاب اپرس» هک میگوگیم دامیپ هب یتقو -أیثاث
 هجلاعم زاغآ نامهرد هنارمآ تلاح نداد ناشنو ,مياهنف رگ دوخب «هنارمآ» لاح مريت ونییه

 .تسا رطمو حیحصاف ینف نلت زا

 دامیب هکتسشیا نآ و دراد دوجو بطمدد تاغیامزآ لیبقتیا دد هگرزب نایز كي _ًاثلاث
 دد بآ زا ییذپنلت رامپب هچناتچ هجیتن دد د .دوشیم شیامزآ دراد هک دمهف یم د دنیب یه

1_ Passive 



۵۸۹ 

 تسد زا یگ دنمرش اب ًاملنه تسیتوئپیه كاشزپ هدنوش هجاوم تسکشاب تاشیامذآ و دیابت

 عالطا نودب ناوتب رگ ا .دوب دهاوخ هدنزدا و هجوتبلاجرایسب .ددرگیم هجاوم رابتعا نداد
 بسک یارب رام هکیعفوم لوا هتلجرد صومخب هدرک كرد ار یو یربذب علت نازم دامیب

 .تسا هد رک هعجارم یناود تاجلاعم نوما ریپ یمومع تاعاللیا

 ریذپنقلت دامیب هجیتن ردو دوش یبایذرا یو یریذپنقلت ؛دامیب عالطا نودب رگ | الاح

 یتهبنیا ریاثب .دناعیمف یفاب كذزپ یگ دنمرشو تداقح یاحا یارب یئاج .دیایندد بآ زا
 .دوش ماجنا یئیلاب شیامذآ كب هک تسا

 ینیلاب شیاهزآ
 مادک اب اد دامیب هکنیا و یریذب سفات یریگ هزادنا یارب نم :دیوگیم «ذریام» رتکد

 .مربیمداکب یثیلاب شیامذآ كي میامن مزیتونبیه شور
 هنثاعم زا يئ رج شیامذآ نیا مقاو دد .دوشیم ماجنا یندب هلیامم نیحدد شیامزآ نبا

 .تسا هدش نم یداعو یل ومعم

 .منکیم داجیا م رنو نیگنس دوزیاپ كياب اد یبصع یاهساکننا
 هتشون بلطم هحفص دص دودح راد «هزریاع» رټک د ندوک مزیت ونپیه شور جنپ ددوم رد

 .تیامنمزیت هتییه اد مدرمذا دصدد ٩ ۵یبی وخب .دناونیمسک ره هحفص دسنیا هعلاطماب هک تسا

 .م زيت ونپیه یریگ دای زرط «یجااصم مزیتوتپیه ثحبم رد منشاد میمصت زین ادئبا زا نم
 یاهدنناوخ ره هکی وحلب مک نایب هداس ینابزب ارنآ میم و یلصا رارساو اهعافد اب هلیاقم

 نادنمشناد و ناسانشتاور «نامسود زا یدایز هدع اب یلو ؛دیامن مزیتوئیبه دناوئب تلوهسب

 فلاخم یاد باتک قیرط زا مزیتوئپیه لماک میلعت هب ید لب الدب اهنآ همه و مدرک تدوشم

 نف سیز لئالد نیمهب نم ,دیدومرف هملاطم زین یشیامن مزیتونپیه شخب رد هکیدوطب .دنداد
 ناکشزپناود و ناکشزپ یارب یلو مدرکن حیرشت هنافاشوم و قیقد روامب اد ندرک مزیت ونپیه
 عهاومدد مزیت وئییه زا دنناوئب یدودحات هک تسا یفاک بلاطم نیمه هملالسم نادنمشناد یخ ربو

 مدنشناد ناریآ دد مناوتب دوما عایلوا هژاحا و كمك اب هدنیآ رد ات دشاب فنتك هدافتسا موزا .

 :تسا ریز دارقب لئالد نآ اما و .میامن رئاد مزیت وئپیه

 دیاب یناسک اذل .تسا توافتم مدرم تیب رت زرط «یقالخا تایصوصخ :یگتسیاش -۱

 ذا یئالاب حطس رد هوالعب و دشاب هدش دات ناشیقاللخا تیحالص هک دن ییگیدای اد مزیت ونپبح

 ,هفسالفو نادنمشن اد «ناکشزپ و دانسا .ملعم هقبط ریلتن نشاپ تامولعم

 رگ | كلاذعم هدریگ ارق ار مزیتوئیی» هک تسین رداق سک همه یلگالدبانپ هجر -۲

 حطس همه رد هک تسنیا لثم تسرد .دوریم نیب زا نآ یعقاو شزرا .دوش یناگمه مزیئونییه
 لئاف شزدا نآ یارب سکچیه تدوصنیا رد هک .دشاب هتشاد دوحو الط رتمکی هلصافب نیمز
 ۱ - .دش ذهاوحت

 رئاد مزیت وئییه یارب یاهسس وای هدکشناد ناربا رد ناعما تروسدد هک دش رارف ۳

 دارفا اب و ناگ دنسیون و نادنمشناد زا يخرب ای و كشزپ و داتسا ریظ یصاخشا ات میامغ



۵4۰ 
 اس ا سس تست تست
 لماک دولس اد مزیت ونپیه دنشاب یونعم و یدام یگتسیاش و يقالخا تیحالص یاداد هک یرگید

 ۱ .دن ریگ ارف ار

 رد و .دنکیهذاب صوصخ نیا دد یناکد كی سک ره .دوش یناگمه مزیتونپیه رگ ۱-۴
 .تسا هدش حاتتفا یخرب یارب یاهزات «ینادنان» كی مقاو

 ,دشاب هئشوف اد مزیت ونپیه یعقاو دارسا سک ماءدیذن نع مح یسداف یاهبانک دد -۸

 .دنتسین نآ یریگ ارفب رداق ًارثکا هک تسا مهبم ردقنآ هناهثشون رگ ا ای و

 ماجناو نئفرگ دای قح ناکشزبناود و ناکشزپزا ریغ یکچیه جراخ یاهروشک رد ۶

 .دوشیم ءاطعا ندرک مزیت وئپیه هزاجاو زایتما زین ناکشزپهب ًامسر طتفو هنرادن اد مزیتونپیه

 مراهح باتک و دیاییم ناياب «مینک مزیت وئپیه هنوگح» ناونع تحت موس باتک ادنی ارد

 هکنیا لوا .تسا هدیاف هس یاداد تمسق نیا .ددرگیم زاغآ «مزیت وئییه دیاوف» ناونع تحت

 ندش راچدللعهب هک نآ زا یتمسقصوصحب ."دنکیم دایز مزیت ونپیه هراب دد هزاب ادامش تاعالطا

 یاهتسکش 3 اهیک دنام بقع تلع و ؛تسا ءدش هداد ساصتخا ین او د حرز یاهیتحا راز هر

 .تسا یندناوح و بلاج دایسب نبش جی شل یگ دنذ یوئعمو یدام دوما زد دارفا

 هنیمذرد مزیتوئییه ذا دنهاوخیمو دن داد رتالاب حطسدد یناعالطا هکیصاخشا هکتیا مود

 هدافتسا تاجلاعمدد هنوگج مزیت ونییه زا هک تفرگ ننهاوخدای یبوخب دننک هدافتسا یک دنذاس

 و دارفا زا هدع نآ یلو ؛هدشن حی رشت نشود و قیقد یلیخ مه دداومنیا هج رگ «دوشیم

 .دتنک طابثتسا نآ زذا دنداد جایتحا و تسا مزال هک ار هجنآ هدناوئیم سوصخب گاه تیصعحش

 یئاهراک هچ مزیتوئپیه اب هک دمهف یم سک ره مداهچ باتک هعلاطماب هکنیا موس هدیاف
 تالکشمزا یلکشمهچ مزیت ونپوع هرخالابو داد ماجنا ناوئیمن یئاهدات هە چو داد ماجنا ناوتیم

 .مينکیم عدرش ار تاعوبطم رظن راهظا هزاجا اب الاح .دنک لح هناوتیم ار دا یگ هنر

 مراهچ باتک نایاب



 ۱۴۲۵۵ هدامش - ۱۳۵۳ هامنابآ ۲۳ هبنشجنپ تاعالطا همانزور

 داد یور نارهت رد هتشذگ بش
 یلایثاد رفعحو یدنسرخ یداه :زا سکعو شنا یک

 ناناوج خاک رد بیجع باوخ

 .دزیم جوم رکفتو تريح و نیسحتو باجعازا یگایدد .ناناوج یزک رم خاک رد بشید
 ناگ دننک ع امتجا نت هصتفه دایتخاو هدارا مزیتونپیهتایلمعاب (كوباکهب فورفم) یسداط داتسا
 هنحص یود اد صخشمان یاقآ تشهو مناخ جنپ سپس و دوب هتفرگ دوخ دایتخا رد ار نلاسرد
 ناشداداو یفلتخم تایلمعهب و دربورف مزیتونپیه باوخ رد اد نانآ تعاس كی دودخ و دناوخ
 زا یلمعلاسکع وا هکنیا نودب تشاذگ نانآ زا یکی تسدرب ار راگیس شتآ هکاجنآ ات درک



4۹۴۳ 

 .دنکب ثیرشب هب يک دزب یاهكمک دناوتیم هک تسا یناور

 هقباس لاس ۰

 وا .دداد هقیاس مزیقونبیه ملع دد لاس ۲۰ زا شیپ و هدمآ ایئد هب نارهترد د) وباک رنک د

 دهاوخن و هتشادت دوجد تاساسحا و فطا وعرب نتشاذگ رثا یارب یگوداد رگ ره دیوگ یم
 كوبا . تسا یزفم تالاعفنا و لمفد تاساسحا و فطاوع یوراد و دیلک مزیتوئییه اما تشاد

 مه مزیت وتپیه هب « دنداد جایتحا قرب د یگانشورب یگ دنز رد هک ددقنامه « اهناسنا دیوگ یم

 ورفضحم یکیداتدد خاک تاعامتجا نلاسو دوشیم عطف قرب هک دعب هظحل دنحو) .دندنمزاین

 زا دوشیم مولعم دمب هک ؛ تسا كوباکیاهداکهاش زا مهنیا هنرادنپیم دامجزا یخرب دودیم

  هنوگچ هک دهدیم حرش كوباک ءاههوق غارج فیض روف وت رپ دد (!هدوب قرب هدادا یاهراکهاش
 اد دوخ رثخد هنوگح نآ كمك اب و دریگ یه ددم مزیتوئییه زا «زین دوخ یصوصخ یگ هفز رد

 .تسا هداد شزورپو شزومآ

 نیقلت

 نانآ ,ییادتبا تایلمع اب و هناوخیم هنحص یور ار بلطداد یاهدع كوباک دیآ یم هک قرب

 مزیقونپیهزا یئزج مه نیقلت هک ارج دتنامب هنحص یور ناشنی رت ریذپ نیفلت ات دنک یم هیفصت اد

 .نآ یمامت هنو .تسا

 .هدش لنق مهدد ناشیاهتسد هک دننامیم هنحص یود رف تشه ۰ بلطواد رفن هدزیس زا

 د .دوشیم هتسب ناشیاهمشچ زین نایاقآ نایم نیادد و دنوریم باوخ یکییکی اهناخ ادتبا
 .دننک یم یگنشت ساسحا د دوشیم ناشدرس .دوشیم ناشمرگ اهنآ ,كوپاک هدادا هب «دعب

 ؛تسا م رگ تیاهنیب اوه د ناتسبات هلح نالا دیوگ یم نفدرکیم تشپ كوبا هک یماگته

 نیمذ هب و دن دوآ ی مرد ار ناشیاهتک .دابتخایب هداتسیا باوخ لاح رد , اقآ كی د مناخ كي

 هفالک ؛دناهدرک نشور ناشیاربهکنپ هک دیوگ یم غدردەب كوباک هک هظحل دنحزا سپو «دننکفآیم

 .دنشوبیم اددوخ یاهتک و هدروخیم مهب ناغیاهنادند و دنزرلیم دوخ رب امرگ زا ناگ دش

 ادتیا نوجو ,دزاد دوج فک رد ون موم هک تشه نوح ءار ناسا تشه ء ےل وب اک الاح

 لمعب یگداوناخ تالاوئس و , دنک یمن ناشراداو بساتماف یاهداکهب هک هداد لوق ناشهمه هب

 یلمحلاسکع هکنیا نودب .نایاقآ زا یکی تسدرب ؛داگیس شتآ ندناذگ اب طقق ؛دروآ هحاوحن

 دهآوخن شزوس صاسحا دیایب شوهب هک یتقو,وا دیوگ یمكوباک .دنک یم اغتک أ دوش هدهاشم وازا

 .دوشیم نینحو .دوک

 هداظن اد تایلمع نیا «ریحت ذا هداشگ ی اه ناهد و , هدز تریح نامش اپ «رفن دصتفم
 باوخهب مه ادخ6کتاعامتجا نلاسدد نارضاحزا یمینذا شیب كوباک «دمب هقیقد دنحو ,دننک یم

 .درب یه درف یمزیت ونپیه



۰ ۵۹۴ 

 .دن وشیم هطاحا نارگید فرطزا :هنحص یور ناگ دش مزیت ونپیه «همان رب نایاپذا دعب
 و ناربح هزادنا نامهب زین اهنآ هکنآ لاح « دندرک ساسحا هج و دندید هچ هک دنیوگب ات

 _وگتفگ هنیمزو تسا غادثحب .دوشیم یلاخجیردتب «تاعامتجا نلاس .نارگید هک دن ربخیب
 مه اد كوباک . دن زب یفرح تیعطاق اب دناوتیمن سکچیه اما .عیسو یرفن دنچ یاههورگ یاه
 .دننک یم دکل ادشیاپ اوهس نایفارطا یتقود .تسین یگانثتسا یدرم ًارهاظوا .دن |هدرک هطاحا

 ۱۴6۳۰۴ هرامش -۱۳۵۲ هامروی رهش ۳۵ هبنشکی تاعالطا همان زور

 !دنتور با وخی هداتسا ‹ تشر نانا وج
1۹ 1 

¥ 

 :«؟ زيت ونبیه» صصختم كی روتسدبد دندیباوخ هداتسیایتقد تشد رهش ناناوج - تشر
 .تسا تیعقاو كي «مزیتونپیه» دندرک دواب «دندز بیرغو بیجع یاهراکب تسد هدادایب

 ك وباک رتکد هک وا .دش زاغآ تشد هب مزیت وئپیه یحداخ صصختم كي ندمآ اب ارحام

 و مزیتوئپیه هدابرد ات داد بیترت یاهسلج رهش نیا ناناوج خاک نیلوئسم یداکمه اب دراد مان

 یاقآ - شنیممتسمنا یفتود وا ینارنخس طساوا رد اما .دهدب سنارفتکنآ زیگناتفگش ورملق
 ۰ یدواب رید اب هسلجرد نیرضاح رگید دننام هک - نایزوتاک یدام هزیشود و یدمحا اضریلع



۵۹۵ 

 .دنتفد ورف قیمع ییاوخب ]
 و داد همادا دوخ ینارنحسب یدرسنوخ اب هسلجدد نیرضاح تشحو مغریلع ك وباک رتکد

 : تفگ نایاپرد

 .دداد تیعقاد مزیت ونپیه دوش تابثا هسلجدد رضاح نایاقآ و اهمناخدب هکنآ یارب الاح

 !مربب یعونصم باوخ هب اد اهنآ ات مهاوخیم بلطواد رفندنچ ا
 هنحص یود هب زرل و سرت اب هسلجرد رضاح ناناوج زا رفن تفه تساوخرد نیا ییرد

 بآ وح هب دند وب هداتسیا هک لاح نامه رد اد اهنآ یندز مهرب مشچ رد كوباک رتکدو دندمآ

 باوخرد تشاداو دندوب هداد تسد زا ًاقلطم ار دوخ هدارا هک اد اهنآ دعبو درب ورف یعونصم "

 ! [دننکب بیجعو یداعریغ یاهراک
 هکیلاحدد نیوعدم تدم نیا نایاپ ردو تفای همادا تعاسمین كوباک رتک د بیجع همان رب 1

 !!دندرک كرت اد نلاس دوب هدنام ذاب نامناهد تربح طرف زا ۱

 ٩۰۵۳۲ هدامش ۱۳۵۳ هامروی رهش ۲۷ ناهیک همان زور

 تشد ناناوج خاک رد

 !د رک با وخ [دشا همان رب نا رگ اشامت م زیت ونییه داتسا



۵۶ 
 «كوباک دهب فورعم یسواط داتسا امسوت همان رب نیا درب باوخب اد شاهمان رب رگ اشامت ناناوج
 یاههبض رفو نآ تیهامو هححی رات ؛ زین ونییه یاهشور در مرد ادتبایسواط داتسا .دیدرگ ارحا

 ,ناکدوک تیب رترد هدیدبنیاذا هدافتسااب نآ دئاوف حب رشت نمضو درک تبحص مزیت وئییه تاب

 هراشا یرغالو یقاح هجلاسیتحو یناود یاهیدامیبذآیخرب هجلاعم ؛رضمو یفنم یاهتداع رییغت
 یتاساسحاو تقویب و تفویاهتین ابصع اید دیداد یرکف یتحادان یهاگ مه امش رگ ا تفگ و بس

 0 لثم یئاهیدامیب درک هفاضا یو .دیریگب كمك مزیتونپیه زا دین اوتیم دیربیم جند ندوب

 رگاظن و داگیسهب دایتعا اید کل توجب تشحو و سرت ؛یحند دوز ؛لیصحتو هعلاطمو راک

 .درک نامدد ناوتیم مزیت ونپیهاب مهارنآ

 هد تت داف رد مزیت ونییهرد نیقلت رثا نازيم نداد ناشن یارب سپس یسداط داتسا

 باوخب مزیتونپیم زا هدافتسا اب اد اهنآ و درک توعد نس یوړ هب اررگ اشامت ناناوح زا یرفن
 هن وگچیه اهنآ هکداد ناشن و درک كيدزن امن آ یاهتسد هب اد یداکیس شتآ سپس یو . درب

 .دنهدیمن ناشن مه یلمعلاسکعد دننکیمن ساسحا یشزوس

 ۱۴۳۶۶ هدامش ۵۲/۷/۶ هبنش۴ تاعالطا همانزور
 نامرک رد فورعم رو ریت ونپیه «ك وباک » داتسا

 !د رک | رجا هتي راو نا وتيم مه با وخ رد
 دوس ۳۹

3 ۲ ۸( 
 ر ی ۳

 دن ل

 دش نامرک دراو مزیت ونبه داتسا كوباک داتسا .نامرک ناناوح خاک توعدب :ناموک

 (زیت ونپیه ملع هدابرد دوب هدیدرگ لیکشت ناناوح خاک تاعامتجا نلاس رد هکیاهسلح یط د
 !درب باوخب مزیتوئپیه قیرطذا زین اد ناناوجزا یعمجو درک تیحص
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 ا

 نایوجشنادزا یعمح بئامرک دادن امرفو یدادن اتسا نواعم یدمتعم یاقآ هک هسلحنیارد
 یزابهدبمش یرگ وداح هکنیا و مزیت وئییه ددومدد كوباکداتسا ءادتبا «دنتشاد تک رش ناناوحو

 .دندرک ناونع یبلاطم تسین

 تاساسحا لرتنک

 :داد هعادا ك وباک داتسا

 تیرشبهب یرثومو یگ دزبیاهکمک دناوتیم هک تساین اودویملع عوضومكي مزیتونییه -
 ملع هب زین هذادنا نامهب «دنداد جایتحا قرب ای و یسانشن اود هب هک دوطنامه اهناسنا.دیامنب

 تاساسحا رییفت یارب دشابیم یمدآ تاساسحاو زنم دیلک مزیتونپپه اریذ .دنجاتحم مزیت ونپیه

 ناوت یمن قیدزت و وراد هلیسوب الثم .ددادن دوجو و هدشن فشک یلوپمآ و وداد چیه راکفا و
 ناویح اب و ناسناب تبسن قشع نیا هکنيا ذا معا .ددوآ دوجوب یقشع ای درب نیب. ذا اد یّقشع

 ره رد دشاب برخم و یفنم رسم دد قشع نیا هکنیا اب و دشاب یحیحصو نیعم دصتمو فده ايو
 .تشاد تسدرد اد تاساسحا و فطاوع لرتنک ناوتیم مزیت وئییه كمکب تروص

 اهیتحا ران جالع
 :تخاس ناهن رطاخ كوبا رتکد یاقآ
 جالعالیاهیدامییذا یدایسب و نییعت اد دارفا فطاوعو تاساسحا دناوتیم مزیت ونییه -

 هدور و هدعم یاهیتحادان زا یخربو دردرس -ییاوخیب - «شفن یگنت» مسآ دنابز تنکل رظن

 .دنک هحل اعم اد باصعاو بلقو

۴ 



۵ ۸ 

 دا ربا مزیت وئییه هیاوف هداب رد ینانخس هکنیازاسپ مزیتونییه مان صصختم ویا داتسا

 !درب و رفیعیمع بآ وحب نامرک ناناوح حاک ثاعامتحا رالا رد ار بلطواد رفت نج درک

 و دیدنخیم لد هتزا یرگید - درکیم هبورگ رفنکی «دندوم هتفد باوخب هک هدع نیا

 ساسحا یرگید و یگنسرگ یاسحا نانآ ذا یکی هک تساجنیا بلاج !دناوخیم ذاوآ یموس
 .دوب .درک یگنغت

 ؛دنتفر باوخب ناناوح

 هک تسا وخ دوب هتفد ورف یقیمع باوخب هک یتشهب دهب دیجم یاقآ زا  وباک داتسا هاگنآ

 :تفگ و دنا وجب زاوآ

 یتشهب دیجم نآ زاسپ .دیامن دیلعت اد فورعم هداثأوتح «یساغآ» تاک رح دیاب نمضدد

 هناوتیم هذادنا هچات مزیتؤنپیهلاحرد نیفلت هک دش تباث ناگ دننک تک رش یاربو دناوخ ذاوآ
 . .دنک شوعاد فطا وعو تاساصا ثایقالخا ؛تیصخش

 یوو تشاذگ یتشهب دیجم تسد تشپ اد نشدد داکیس هقیقدکی تدمب كویاکداتسا سپس

 !تفریم ءار باوخردو دناوحیم زاوآ نانچمه دهد نامن یلمنلاسکع هکنپا نودب

 طسوت هدوب هدش هیهت نامرک ناناوح خاک فرط زا هک یاهیدح هسلح نیا نایاب رد
 .دش هادها كوبا داتسا هب حا تسرب رس

 ۱۴8۳۲۱۶ هدامش ۱۳۵۲ هامرهم ۸ هبنشکی تاعالطا

 ناناوج خاک نلاسرد یناهفصا نا وج دصراهچ ۴ ریت ونپیھ
 دنتفر با وخب

 (تاعالطا داگن ربخ) .ناهفصا
 ندرک انشا و هیحوت رطاخیو درک مهاوخ سیسأتیسانشزیتونییه هدکشن اد ناریادد نم»

 ( ریت ونییه صصحته ك واک رثک د اد ناذخس نیا .«تحاس مهاوخ رشتنم یاهلجم .ملع نیاب مدرم

 تابثا یارب .درکیم ینارنخس ناهفصا رهش ناناوج خاک رد هک وا .تسا هتشادداهظا ناهنصا رد

 نوماریپ .وا ینارنخم عامتسا یارب هک اد یددنمقراع رفن ۶۰۰ زا نت ۰ دوخ یاههتفگ
 باوخ هب دندوب هدمآ درک ناهفصا ناناوج خاک تاعامتجا نلاس رد « مزیت ونپیه یسانشناود ».

 .درب ورف یقیمع
 مزیت ونبیعبلطداد هک ادیناناوجذا رگیدرفن ۴ نیرضاحونیمتسم ندرک دادیب زا سپ وا

 تارطاخ و تالکعمو لئاسمتا مدرم یارب ات تساوخ نانآ زا و درب ورف باوخب دندوب ندش
 .دننک تبحص ناشیک دوک نادود

 اهدرد نامرد و اه لئشم
 د فطاوع دناوتیم د تسا زغم دیلک مزیتونپیه : تفگ ینا رنخس نیا یط «كوباکداتسا»

 ناشحالعهک اد یگاهیدامیبذا یدایسب ناوتیم مزیتونپیه اب .دهدرییفت ًادیدش اردا رفا تاساسحا



۵۹۹ 

 یاهیتحادان زا یخرب و اهیباوخیب و نمزم یاهدردرس ای «نابز تنکل ریظن دیامنیم را وشد

 .درک هجلاعم ار بلقو هدور و هدعم

 :تفگ ام راگن ربخ هب یئوگتفگ یط دا
 ار یاهدنهد تاحن و اشگ لکشم شقن یگدنز تاهحزا یاهداپ رد دنا وتيم مزیت ونپیه» -

 باوخ اب اید مينک كمك یئوشانز تافالتخا عفد دد مین اوتیم مزیتونپیه قیرط زا ام . دنک ی زاب
 بسک و لیصحترما هب اد اهنآ ناوتیم نان آ هب ندرک نیقلتو رگنایصع و وجهزیتس ناکدوک ندرک
 درک مهاوخ زک رمتم ملع نیا ندناسانش رتهب هجره هاد دد اد مششوک نم .درک دنیقالع شناد

 .داد مهاوخ داشتنا نف نیا نومارپ یاهلجم یتح مدرم ندرک اتشآ یارب دشاب مزال رگا و

 نامردو یحا رج تایلمع ماجنا و یناود یاهیدامیب نامدد یارب مزیتونیبه زا نونک ات
 .تسا هدش یشخب رمث یاههداف-ا یشومآ رف و مهوت داجیا نیو یرغال اي یقاح

 .تشاداو شوم زا تعاطاهب اد هبرگ ناوتیم نآددمب هکدداد ی رث أت نانچن آ مزیت ونپیه



 9 و

 ٩۰۶۹ هدامش ۱۳۵۳ هامرهم ۸ هبنشکی ناهیک

 !دندش مزیت ونیبه زی ربت ناناوج

 دد مزیت ونپیه یسانشناود نومآ ریپ لصفم ثحب كيذا سپ مزیتونپیه صصختم كوباکداتسا
 !درک باوخ اد هسلح رد رضاح ناناوحزا نتدنح «زیربت

 د یملع هشید هکلب .تسین یرگ وداج و یزابهدیش مزیتونیبه :تشاد داهظا ك وباکداتسا

 دناوتیمد تسازفم دیلک مزیت وتپیه نوچ دیامنب تیرشبهب یرثوم یاهکمک دن اوتیمو دراد یناود
 .مسآ «نایذ تنکل ربظن حالعال یاهیدامیبذا یدایسب و دهد ریفت اد دارفا فطاوعو تاساسحا

 !دنک هجلاعم اد باصعا و بلقو هدود و هدعم یاهیتحاران زا یخربو دردرس «ییاوخیب

 باوخ مزیتوئییه اب اد هسلح رد هدننک تک رش نارلطواد زا یاهدع سپس كوباکداتسا

 هنشندن درکیم رکفرگید یاهدعو دندیدنخ یحرب دن درک هب رگ یدادعت ؛هدع نیا نایمذآ درک

 ات مزیت ونپیه هک داد ناشن ناگ دش باوخ لمعلاسکع .دندش اذغ ندروخ لوغشمو «دناهنسرگ ای
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 یکیمکشرب داوس ار داتسا سکع .دروآدوح وب دا رفا تالاح رد ینوگ رگ د دناوتیم هژادنا هح

 !دهدیم ناشن هسلج نا رضاح زا
 ناهیک داگنربخ - ی ربت

 ۱۳۵۲ هامرهم ۲۰ هعمج ۱۶۵۸ هدامش یگتفع تاعالطا
 ناهنصا - یرفعح نیسحلادىع :زا

 !د رک با وخ ناهفصا رد ار رقن ++ رتک د نیا

 < وب اک » رتک د.دوبیزیگن !تفگش داذیور دهاش ناهفصانانآ وح حاک یک ر زب نلاس هتشدگ هتفه

 تحت وا نانخسهب نلاسددرن ۶۰ ۰ زاشیب هک یلاحرد «تساناریارد مزیت ونبیه ناداتسا هلمحزاهک

 .درب ورفیسیطانغمبا وخهب ارنان آ ذا رفن ۴ ۰ .دودح ,دندادیمشوگ «تسا زغمدیلک مزیت ونپیه»نا ونع

 باوخنلاسددر فن دص راهحو .تفگیم ندرک باوخیگنوگحزا «كوباک هرتکد .دوبیبلاح ءرظنم

 زا «كوب اک ه رتکدلاحنآ رد ...دیدیم با وخرد اروا هدرکیم هاگنشایتسدولهپ هب سک رهو «دندوب
 رفن ۰ ۰ نيا یتفو .درگب باوح و ؛دنک شسرب تسناویم دندوب تباوخرد هک اهنآ زا مادک ره

 هک یرفن ۶۰۰ لباقمرد و تساوخ هنحص یورب اد ناناوح زا نتدنچ درک دادیب باوخزا ار

 دیعس ؛دنتفد باوخ هب هک ییاهناوح هلمح زا .درب ورف یسیطانفم باوخ هب « دندوب نلاس رد

 یورب «لپ دئنام اروا یدیوم دیعس ندرک باوخهب زا با «4 وباک هرتک د .دوبهلاس ۱۴ «یدبوم

 دین اپا وخ سوب شندرگ ریزب رگید یلدنص هتسد د شیاهاپ جمریزب یلدنصكي هتسد هک یلدنص ود

 سحار ک ریح ادا دیعس .داتسا ؛ د ور مس كشخبوج لمم هک ناوج نيا ندب یودرب شدوحو

 ا



ef 

  3یب درک دادیب ادوا «كوباک» نوت د سش دن ثشخ بوجكي ًاعقاو هکنیا لثم الاصا

 ..دنک درد ساسحا ادا كنس هک آ

 شاینارنخس زا سپ نم و ؛تخیګن ارب تخس ار تارشاح همه بجعت «ك وباک» یاهراک
 داد حرش اد مزیتونپی» هچخیدات نم یارب «كوباک» رتکد . .متسشن تبحض هب وا اب ییهقیقد دنح

 یسیلگن ادنمشن اد ,«یزحدامول راکد تفگ وا .درکتبحیص تساهدش ملعنیازا هک یگاههدانتسازا و

 دنتسا وخیماهیزان هک اد ناینادنززا یفناههد دوب اهیزان نادنزرد مودللملانب گنحرد هک

 و تشحو داجد لاح نآ رد ات «دربیم ورف یسیطانغه باوخ هب «دنربب یزوسمدآ یاههدوک هب

 یحا رجلمعتحت تسیابیم هک اد یدامیب ناین ادنز یتح .دنکن سح ادشزوسو دن وشن یتحادان

 «یزحدام ول راک » دنمثن ادنیا مهد ؛ینخندزرد ساسحاات ؛د رسم یع وئصم پباوخەب دن رگیدارق

 .درک مزیت ونپیه یاسآ هرن ملع هج وتم اد اکیرما و اپورا گنجزا سب هک دوب

 نامیازماگنه ؛اد هلماح نزرازه ۳۰ اکیرمآ رد ,هتشذگ لاسرد :دیوگیم(ك وبا » رتکد
 مراد میمصت نهو . دندرک لمحمضو درد ساسحا نودب اهنآ و ؛ دث درد 3رف یسیطانغم باوخ هب

 .مربیورف یسیطانغم باوخ هب نامیاز عقوم «دننکیه لمحمضو رگید هامود هک اد م رسمه

 تسا هد رک مزیت ونپیه اررثن دازه ۵ زا شیب «لاس تیس لوطرد نونک ات «ك ویاکد رتک د

 یاهیتحاران زا یدایسب و باصعا یاهیدامیب ناوتیم مزیت ونپیه ملع زا هدافتسا اپ تسیعدم وا

 .تخاسدنمقالع سددهب اد نان آو داد ریغت اد ناکدوک قئالع تهح زينو درک هجلامم اد یتاور

 رد هک ۰ دننک هحوت سرد هب رثهب ات درک مزیتونییه اد نادرگ اش دوشیم سیددت ماگنه یتح

 .دمآ دهاوخ دوجوب شزومآ رما دد یگ دزب لوحت یتدوص نینچ
 ۱۳۵۲ هامنابآ ۳۰ ه,نشراهچ ۸۵۴ هدامش تاعالطا
 :نا رهت هتشذگ هتفه زیگذا تفکش زاسربخ

 !درک با وخ « نس یود اد یهورگ هک یدرم
 تشادا9 بیجع یاهراک 9 ؛ هیرگ .هدنخ هب ار اهرسپ9 اهرتخد وا



"۰۳ 

 ك ویاکداتسا درمنیا ...میتشاد دوآ ترح یرادید ,یزیگناتفگش درم اب .هتشذگ هتفه

 ! تشاداد یبیجع یاهداک هبد درک باوخ ی رثک هو رگ نامشح رپ ارب دد ار هورگ كي

 و مزیت ونپیه هرابدد وگتفگ زادعب .كوباک رتکد ,رهظزادىب ۶ ر ۵ تعاسرد هتشذگ هتفه
 ناناوجیزک رم خاک ینارنخس نلاسدد نیرضاحذا یهدرگ زا «هقیقد ۱۰۰ تدسهب نآ دیاوف
 مزیت ونپیه هک دندش بلطداد نایاقآ و اهمناخ زا یدایز دادعت ...دنورب نس یالایهب هک تساوخ
 .دندنام یقاب راک رخآ ات درمو نذ۴ .هورگ نیا نیذاو دن وش

 هدزيسأت نمو دیریگب ناترس یالابو دینک هقلح مهب اداهنسد :تفگ هدع نیاب ك ویاک رنک د

 دابدس دعب .درمش هدزیس ات وا .. .دیهددارف هنیس لباتم اد اهتسد تلاح نامهب دعیو مدامشیم

 :تفگ .هاگنآ و دیشک اهن آ یناشیپهب تسد

 (یاهعبش هل ولک كي) مزیت ونییه صوصحم دل ولگ هب ,ءالاح ...۱ تسابوخ امش تلاح -

 . ,.تسا نتفد با وخو ندشیگنسلاحرد ناتیاهمشح هنیالثم . .دینک زاب اراهتسدد دین هاگن

 و تمس امش یاهتسد ...اد پج تسد دعب « دیدوایب الاب اد تساد تسد , كدئا كدنأ الاح

 لگ روظنم هتبلا هک ) هم زاد تسدرد هک ار یلگ ...دیشکب ینالوطد قیمع سفن هس ؛تسا مکحم

 ...دینک وب (دوبن یربخلگ زا عقاوردو دوب یلایخ
 ناتدرسامش :داد همادا كوباک رتکد ...دندرک وب ار اهلگ ءایّور ملاعرد اههدش مزیت ونپیه

 .دننخادرپندیز رل هب دندرک امرسساحا نسیود نیرضاح هتفگ نیاابو دیذ رلیم دیرادو تسا

 دندرک اهتک ندروآ نوربهب عو رش یگمه .دینکب اد نانیاهتک «تسا ناتمرگ الاح ؛تفگ دعب
 دایجاردوخ مانو دندرک قیدصت یگمه ؟تسین دوطنیا .تسا رایج امش دیدج مان :داد همادا واو

 ههتفدورف قیمع باوخ هب دارفا نیا دنک تباث هکنیا یارب - كویاکداتسا .دمب ...دنتشاد مالعا

 واو داددارقهدش مزیتوئییه نارسذا یکی تسد یور ار داکبس شتآ بدن اهدش مزیتونییه الماک

 ناوج تسد یورب اد داگیسشتآ زین نلاس دد نارشاح زا رفندتجو دادن ناشن یلمعلاسکع

 .. .دندرک شیامذآ «دش باوح

 یلاحشوخ طرفزاامشو مدامشیمجنپ اتكي ذا نم :تفگ اههدش مزیت وئبیه هب كوباک تک د

 هبه دینک یم هجرگ د دیتحاران امش :تفگ دعب .. .دندیدنخ همه دادعا شرامشابو ۰. .دیدنخیم

 نیقلتهب هدعید دندرک هیرگ هب عورش دنلب یادصاب همه .! دینکیم هیرگ هب مورش دنلب یادساب
 .دندرک دیلقت اد هبرگ و كگسس لثم  تاناویح یادمو هندیسقد همه .وا

 دوخ ناسک نیرتزیزع لباقم دد نالا امش : تفگ اهرسپ زا یکی هب وا ؛ماگنع نیارد

 و درک یسریلاوحاو مالس یلایخ زیزع نآ هب :باوخرد رپ .دیئوگیم هچ وا اب ,دیزادنارق

 :دیسرپ اهمناخرتخد زا یکی زا .كوپاک داتسا دعب ...منک یم یسرپلاوحا مدداماپ مراد :تفگ

 ردهک رتخد نیا دمی و. , .هدرک توف لبق لاسهس هک مردارب :تفگ داد . .؛دیتسه هک رانک رد امش

 ...دش ناحیه راجد تحس و درک هیرگ دیسوب یمو دوب هتفرگ شوغآ دد اد شردارب ,لایخ ملاع
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 یتفد ارج ...دوب هدش گنت وت یارب ام لد ؟یدوب اجک وت :تفگ شردارب هب ,ناحیه حوارد

 دیک یت اتم اد جزا اسید رشا هک

 یور هک ینامذ زا دنتسنادیمن مادکچیه ,دندشدادنب ینیتلت باوخذا دارفا نیا هک یتقو
 .دنتسشن دوخ یاجردو دندمآ نس نیگاپ هب یگمه دعبو .دن اهداد ماجنا یلامعا هج «دناهدمآ نس

HE 

 «هدرو تیب» مانب یدنه داتسا كي دزن اد مزیتونپیه نف لبق لاس ۲۰ كوباک رتکد

 .تسا هتشاد نفنیا ناراکردنا تسد و نکشزېناور زا یددرگ اب یتاساج هتفدره و هتفرگ ارق

 یدردیبنیقلت «دنشکب اد دوخ نادند دنهاوځیم هک یناسک هب مزیتونپیه هلیسوبنم :دیوگیم دا
 . نرگیم ؛ یباوخیب نایذ تنکل هجلاعم رد ,نینچمه . دننکیمن ساسحا ار درد اهنآ د منکیم

 نامرد مزیت وئییههلیسوب اد مرسمه نرگیم نم .تسارئّوم مزیت ونپیه اهذدون عاونا و سفن گنت

 .مدرک دنمقالعلیصحتهب تبسن ادمنارتخد نینچمهو مدرک
 ٩۱۲۰ هدامش ۱۳۵۲ رذآ ۸ هبنشجنپ ناهیک همان زور

 مزیت ونپیه داتسا
 !د رک باوخ ار شاهمان رب نارگاشامت

 یناوج مزیتونپیه داتسا
 یلاحرد هد رک باوخ ار

 یاهاپ و رس رفت رد هک

 تدبیود دن اهتفرگ اروا

 ناشف و دتسایم وا

 درف هن وگج هک دهذیم

 ار وا نزو هتفد باوخ



۶*۵ 

 .دنتفد باوخهب مزیت وتییه داتسا هلیسو نامرک ناناوج خاک نلاس راضح

 نوماریپ نامرک ناناوج خاک توعد هب هک ,نیقلت و مزیتونپیه داتسا یسوواط رتکد
 تابثا یارب درک یم تبحص ینادد شارما دوبهبو یحارح دد نقلت و یعونصم باوخ تارثا

 .درب ورف یعونصم باوخرد ار راضحزا رفن نیدنح دروم نیارد دوخ یاعدم

 سیس و تسا هدش سحیب ناشتسد هک درک نلت ناگتفد با وخ هب ادسا یسدداط داتسا

 لمعلا سکع و دننک شزوس ساسحا هکن آنودب نان آو تشاذگ نان آ تسد یودرب اد داگیسشتآ

 .دندنام یقاب باوخرد نانجمه دنهد ناشن دوخزا

 باوخهب همه یدودعمزجهب و درک ا رجا نایحاشامت یود اد ینیفلت لمع نیمه نایاپ رد

 ناهیک ان ربخ -نامرک ات تست
 ۱۳۹۸۳ هدامش -۱ ۳۵۱ هامرذآ ۳۰ هبنشجنب تاعالطا همان زور

 !دندش مزیت ونپیه هیئاصر نانا وج

 ناناوح زا یرثک هدرگ یاری هیاضر نانا وج حک لحم رد یسدواط E | تب هنئاصر
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 دنمقالع ناناوجزایاهدع نایایددو درک داريا یلمعد یملع مزیت و نیه نومارپ یبلاح یفآ رنخس

 .درک مزیتونپبه نس یور اد

 یاههی رظت نیرخآ سپس و تخادرپ مزیت ونپیه هچخپرات نایب هب ادنبا یسوواط رتک د

 تیب رتو ميلعتدد مزیت ونپیه رثأت هدابرد یو .تشاد نایب مزیتونپیه هراب دد اد ناهج نادنمشناد
 :تفگ یعامتجا نوئش ریاسو

 .تساهداسدایس و ریذعناعما مزیت وئییه هایسو ردامهدنپ فرطذا ناکدوک تیب رٹ هذورمآ»

 تسا نکمسم مزیت وئییهاب تسا دیدش ناشیدامیب هک زینینادامیب هجلاعم» لکشم یحارح لامعا

 قاج ,یرنه یاهدادعتسا شدورید یشزدو تاقباسم «یعامتجا لئاسم دد مزیت وئپیهزآ نینچمه

 تیل وفط نامز تارطاخ دیدحت یارب و دوکنک لیبفذا لکشم تاناحتمارد یلوبقد ندشرغالو
 .درب ناوارف دوس نا وتیم یشومآرف داحیاو

 قیرطب اداهنآ و دناوخارف نسعود اد دنمقالع ناناوجزا نتدنچ هاگنآ یسدداط رتکد

 .درگ مزیت ونپیه فلتخم
 یسدداط رتک د تاک رحواعهتفگ رٿ ات تحت یعمجتسد ,ناناوحزا رف ۵ هلح رمنلوارد

 .دنداد ماجنا هدارایب تفگیم دا هک ار یئاهداک و هندش مزیت ونپیه

 ارجا دارفا زا یضعب یود یسدواط رتکد طسوت زین یدارفنا دوطب مزیتونپیه تایلمع
 دوتسدب و دوب وا دایتخارد اهتدم یسوواط رثک د یاهدتفگ رفاتتحت هدش مزیتونییه سحشو دش

 .درگیم لمع یو

 ۸۹ نهرامش ۱۳۵۱ هامنمهب ۲۵ هبنشراهچ ناوناب تاعالطا

 دند وب هنشت هیئاصر ناناوج خاک یاضعا

 !دن درک هیرگ ههامراهچ یاههجب لثمو
 حاج رسي و رتحد یاشغا زا نت ۲۵۰ یارب هیئاضد ناناوح جا رد یسوواط داتسا

 یعونصم باوخ هب یعمجتسد اد ناناوج زا یهدرگ هدرک ینارنخس مزیت ونپیه نومارپ

 .درب ورف

 زورما تفگ دوخ ناتخسرد دوب هدم رهش نياي نانا وح 5 توعدب هک یسدواط رثگ د

 دداید هندادن دوخ نیدلاو تیبرت ومیلعت هب جایتجا ناکدوک مزیت ونپیه ملعزا هدافتسا اب رگید

 هجلاعم رد مزیت ونپیه . تسیف نادامیب تهج یشوهیب یوداد هب یجایتحا یحارج لمع عقوم
 نس یورپ اد ناناوج زا یهو رگ شداتفگ نایای رد یو .تسا رثؤم دایس یناود یاههیداهیب

 نودب تفگ یم ناناوح هب هج ره یسوااط رتکد .درک باوخ یعمجتسد روطب اد اهنآو دناوخ

 عد رش یگمه دیتسه ههامراهج یاههچب ایش تفگ اهن آهب یتقو الثم .دندادیم ماجنا ارج نوچ
 هکنیایا رب و دندومن یگنشت ساسحا اونآ دیتسه هنغت ابش تشاد داهظا یتقوای .دندرک هی رگ هب



"۰۷ 

 هنابسحناگتفد با وخی زانت ود تسد یود هب اد ینشود راگیس تسین یگشخاس اهنیا دنک تپاث 1

 .دندرکن یگتخوس ساسحا اهن آ زا ماد جیم یا

 ها زن یناحبسزیگن (حور - هیئاضد

 تست احح

 نم دای دش دوخ نظ زا یسک ره

 نم دا رسا تسحن نم نورد زا

 3 دن اهتش ون ار ناشدوخ تاطابنتسا ۱ نیافع 4 تاب رظظت .تالسحمواهدبات زور ناراگن ربخ

 تیل وسم ریا رب انی ؛ تس ٹس ردات یهاگ و هایتشآ یهاگ و یطعارفا تای راخت نیا یهاگ لیلدنیمهب

 .تسا ناشد وخ اب نان آ یاههتش ون مقص و تحص



 ۱۳۵۳هام دنفسا۱۱ هنشکی ۴۶۴۸ ةرامشرد تاعالطا ژا ریترپ ةمانزور
 :دسیون یم مزیت ونپیه یسانشناور باتک ۂراب رد
 یسانشناور» ناونع ریز یساتک مزیتونپیه ناصصختم زا .یکیپ «ثلوساک» اریخا

 ی زیگنا یتفگش تاع طا یواح باتک نیا .تسا وه داد راسنا دج دصتتف ود «مزیت ۰ ۲

 ام .دراد یگ زات نابزیسراف ناگدنناوخ يارب اهنآ زا یرایسب هک ت سا مزیت ونپیه هرابرد
 همانزور ناگدنناوخ رظنزا شرازگ نیا یط هک میاهدرک نیچتسد ار اهیهاگ آ نیا زا ییهراپ

 .مینارذگ یم
 هاگ ادوخان روعش اب طابترا داجیا و نیفلث يرايب ندرک باوخ یئعي ؛ مزيت و لپه

 . ,یرگید
 زین ناتساب نایرصم هک ییهنوکب درذگ یم رد مه شیپ لاسرازه دنچزا نف نیا هقباس

 مسیتهینام شیادیپ هعیلط ‹ «رمسم» تاقیقحت تقیقح رد ابا .دناهتشاد ییانشآشناد نیا اب

 ,تسا هدش یملع مزیتوتپیه نآ یپرد و

 دناهچیزاب اهناسنآ
 یریثأت نادنچ نایمدآ تش وف رس نییعترد هداراو لقع هک دهدیم ناشن یکی وئپیه تاقیشعت

 ار ناسا تشوئ رس و تسا شیوخ ینورد فطاوع و تاساسحا هد رب سک رسم هکلپ ؛ د زالن
 یک دنز رد ار هناک [دوعان یاه ربح د وص و م زین وپه ,دنک یم نییعت وا هاگ اد وخ ان زوعش

 .دنک یس دییأت رشب

 حاورا راضحا

 یاعدا ندوب غورد «تسا هدش نآ فک هب قفوم یملع مزیتونپیه هک یقیاقح هلمج زا ۱
 ,دننک یم هسي رس ناشناک درم حاورا راضحا فن اهب هپ و یماع مد رس هک سا یناسک

 درف رظنب هچنآ و تسین ندرک راضحا لباق درجم حور هک دهدیم ناشن یملع مزیت و نیمه

 درف كي حور اجهمه ردو هشیمه دنناوتيمنزگ ره حور ناک دننک راضحا لیلد نیمهب
 ۱ ` . ,دننکزاضحا تروص كيب ار

 یبصع و یحوو بنج ام یاهیرامیب رتشیب مينيبيم هک تسا یبیجع یایند نینچ رد
 -یرامیب تاقوازا یرایسب رد ؛تسا یحور یاهیرامیب نامرد ةلیسو هکنآاب مزیتونپیهو دن زاد

 یم . میاهدینش اهنخس.رایسب ناضاترس یاهراک هراب رد ..,نادنمشناد و ناضاترم
 اما... و دنروسیمن و دنور یم شتآ لايم هب .دننک یم فا وتم از راطق هاگناب اهنآ دنیوگ

 یحور یوریث اب هک دنراد هدیقع نانآ زا یرایسبو دننک یم اهراک روج نیازآ زین نادنمشناد



۶۹ 
 تسناوت ردناسکلا رتکد فتو رعم دیمشناد «تفای هلغ یداس یاهو رین و هدامرب نا وتیم 7

 هدنیآیایندرد .دروایب دنب هقيقد دنچ فرظرد ار یئاسآ لیس لاراب شیوخ یحور یورین اب
 درک دنها وخ رارکت ار ناضاترم یاهاعدا نادنمشناد

 یرادهگنوا دادجا راکفاو فطاوع «تالبامت «زئارغ «یسک ره هاگ آدوخان روعش رد
 وا دادجا هراب رد یتاعالطا درف ندرکباوخ اب ميناوتب تسا نکمم نیاربانب و دوشیم
 ,دشاب ناسیونشیرات یارب یبوخر ک ددمدنا وتب مزیت وئییه هدنیآ رد تسا نکمم .میر وآتسدب

 تداعس دیلک

 ءاوځلد هچرهدب دنا وتیم ینعی «دسرب تداعسهب دناوتیم دوخ ندرک مزیتونپیه اب سک ره
 ساسحا مهاب ار اهینویفآ و اهراوخبورشم ,«اهناوژنود تذل دناوتیس ءدیآلئان تسوا
 یارب یفاک شمارآدناوتیمو دنک ناج شون ار اهاذغ نیرتهب هسلخ ملاع رد دناوتيم , دنک
 ناهج زا فراع كي لثم ای رعاش كي لثم دناوتیم یتح «دروایب تسدب ندرک یگدنژ
 لیعاح تفرحم دن وادخهب تیسن رتهب دناوتيم هار نیا زا دشاب نموم رگاو «دربپ تالل
 هدنز و یعیبط هایس یاهومهب زین ار دیپس یاهوم ناوتیم ؛مزیت ونپیغ زا هدافتسااب یتح ,دنک
 ۱ !د رک لدبم

 یگدنز یارب ناوتیم تخاس نوگ رگ د ار دارفا تیصخش ناوتیم مزیتونپیه كمك هب
 و تخاس هفیا كي یداعدرف كيزا ناوتیم یتحو درک نییعت صخشم یفدع تدهیب دارفا
 !داد شيا زفا ربا رب نیدنچهب ار ایند غباوت دادعت ناوتیم نف نیا زا هدافتسا اب نیا رب انپ

 6 رس یساط ؛ سفن یگنت «نویفا و راگیسهب دایتعا لئلادب دایتعا ؛ماک ز «یبا وخیب

 .درک هجلاعم ناوتیم مزیت ونپیهزا هدافتسااب زین ار هظفاح فعضو وم شزیر
 دلو رچ و نيچ «تفاپ راپ او هتفر تسد زا یناوج ناوت یم م زین وئپیه زا هدافتسا اب

 مزیتونپبه كمکهب .., و درب نیب زا ار دایز یرغال ای دایز یقاچ «درک فرطرب ار تروص
 !دش رثابیز ناوتیم

 -یم یتحو درک نامرد اریسنج یاهیناماسبان زا یرایسب لا وتیم مزیب ونییه كمکب
 .تخاس شوهابو دعتسم یناک دوک ءهداتفابقع ناک دوک زا ناوت

 رثن ود ناوتیم هک روطنامه درک رگیدکی قشاع اررفن ود ناوتیم مزیتونییه كمک هد
 .تخاس رفتم مهزا دن رگیدکی قشاع هک ار

 نیرتهب نوچ «ذباتشب نازومآشناد یلیصحت نایامنهار كمك هب دنا وتیم مزیت ونپیه
 ,تسا نانآ ندرک مزیتونپیه «نآ رگید یاهدادعتسا فشک یارب هار

 نادنمرته ناوتیم و درکریارب دنچ ار نادنسرنه تردق .. ناوتیم مزینونپیه كمك هب
 .تشاد او ریگیپ تیلاعفهب ارراک مک

 داهنشیپ مزیتونپیه یسانشناور باتک غدنسیون «كلوباک » یاقآ هک تسا لیالد نیمهب
 ءمزیتوئپیههب طوبرم تاعلاطم هبعش و دوش سیسأت مزیتونپیه هدکشناد نآ ريا رد هک ددک یم
 ۀمجرت یارب یهورگ و دوشرشتنم مزیتونپیه یاههلجم ,دیایب دوجوب ینیبنشور و یتاپهلن
 .دن وش جیسب اهشناد هنوگنیاهب طوب رم یاهباتک



 نحس نی رح !
 مداشلد دوخ ةتفگ زا و میوگیم شاف

 مداذزآ ناهج ود رم زا و ممشع دلب

 ( ظفاح)

 5 ناهح هفسالف دیاّفع حیحص و لماکهصالخ تدابع نیا .تسا تدل رشب تیلاعف تیاغ

 .تسن هن أ رعاش یگ دیدوشرد .تسناهنت تمالسرد ,تسیناهنت لوپرد تدل نیاو «تسا زورما هب

 دنح ای كی دوجو طرشب .لماوع نیرت رٹ وم زا یکیو :تسا لماوعزا یاهعومجم رد تذل هکلب

 شوهدساسحا «دسرب «ذوئپیهدوخ» هلحرمب «دناوتبهک سک ره .تسا«زونپیه»هفاضاب رگیدلماع

 .درک دها وخ ادیب یاهدانلاقراخ

 اددوخ یحود و یرکف .یناود عضو دناوتیم .دنک مزینوئپیه اددوخ دناوتب هک سک ره
 د یتسم و یم ناماد رد كاب رتو شیشح هئشن ذ هسلحرد ,دزوآ رد دهاوخیم شلد هک یتیقیک رهب

 .یهلا و یحود هیذج تلاحرد ایو قوشعم

 هلیسدنب رتهب «مزبتونییه دوخ» ؛دسرب دوخ فدهب اپ «دبایپ ار حیحص ءار دهاوخب رک |

 ۱ .تسا

 لمخت دوشب ریذیان ذوقن مالآ همه لباقم دد « زوئپیه دوخ » قیرطزا دناوتیم سک ره

 نوخدشئآ و راتشک و گنج لباقم رد ندوب هفطاعیب و رثاتیب .هداوناخ ماوقا یتسين و کر م

 تسا ریذپناکما مزیت ونییه قیرطذا «دهاوخب رگا» .

 یئادخهن هک دوش لافغا رگ | تبرشب ؟دشاب دناوتیمیئاينددوطح بهذمد ادخ نودبیایئد

 ؟درک دهاوخ هج دناهدوب ادخ بناجزا بهادمهن و تسه

 رد و هداد تسد زا اد دوخ زیحهمه هک سونایقا طسورد دوب دهاوخ یقیرغ دننام تسرد

 اههاگهانب همه سک همه هک دنک یمساسحانموادخنودب تس رب اد ناسن ا«تساندشق رش لاح

 لافغا رگ او درادن دوجویتمایقزود هک دنک دوست رگ او.تساهداد تسدزا اردوخ نانابیتشپ همه

 .یرگ یچ چیه ساسحا ۰ یجوپ ساسحا ؟درک دهاوخ یساسحا هج تسین یتشگ زاب هک دوش

 و اد رکفب رگید مدوم زا یخرب هک تسا هدش بجوم ینیشام ذگاذل فلتخم یاههنوگ"

 یهاک هیکت كی دیاب هرخالاب «یلو .دنشاب هنازود شاعم شالترد داونیشامو هنشابن ادخ تیامح
 .دوشب نوتحو یتاود یزامیب زاحد تسا نکمع ناسا ءاگ هکت نیا تودب :دشاب
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 شدوخ هک دنادب سک ره هک ,دسریمن اجنیاهب بهذمو یتسرپ ادخ ذادعب یرکق لماکت ایآ
 ؟تسا شدوخ دوحو رد زیحهمه د «تسآ ادخ

 .دیآدد هساخ لاحب هناوتیم یمسجو یبصعد یرکف شزدو هقیقد دنچاب زوررد یدرفرع
 یگدنز بهاوم همه زا ؛ملاحشوخو شوخ مطاشن اب نم .دنک نیقلت دوخب زک یمت لاحرد دعب و
 .هدادن یسرت هک رمزا ,مربیم تذل

 دسرب هاوخلد تذلو شمادآب دناوتیم اگ وی شندو و زک رمت نیرمت هام دنج اب سک ره

 هرخالابد رکف تتشت و ییاوخیپ داجد هک منیبیم اد یمقاد بستمدایسب یاهناملسم نم
 رد «دنامداد دارق فده اد مالساصذم هتسدئیا نم رظنب .دنتسه یناود فلتخم یاهیتحاران
 و تدامسب ندیسد یاربیشدد و , هلیسد مه و دشاب فدمه مه تسا نکمم مالسا بهدم هکیلاح
 .یمسجو یرکف تمالس

 یرکف لماکت اب یلو تسایرشپ تایانج همه لماع (۱)مقند سرت «لهج هک مدقتعم مهنم
 .درک لح دیحوتد بهذم ,دنوادخزد طقف ارلماعهسنیانا وتپمن رگید ؛مولع فک وهعسوتورشب

 اد عقنو سرت ؛ لهج لماوع ناوتیمن زورید هلیسو د بابسا اب نورما یقرتم یایند دد
 ۱ .درب نیزا

 اهر شدوخ لاحب دیابن ادرشب رگید - الوا هک تسیا ؟تسیحت دیدج دازیآ و هلیسد نیا
 تالاب هل وتزود نامهذاو .تفرگ لوت هدبذا اد عامتجاره دارقا ینعیرشپ شوگ دیاب درک
 ناداتسا و هد وک هبذعت ناکشزب اهنآ ناگ دنن ادرگ هک یتلود تاس ۇمرد یلو شددام شوغآ رد و
 .درک تیب رت هدنتسه تیبرتو میلعت هک دزب

 دن روخث اداهشوم هک درک تیب رت اداههب رگ ناوئیم یسانشن اود نناوف كمکب هک یگایندرد
 نیمأت و تیب رقاب یلوا قیرطب دنشاب رشاعم و دننک ی زاب اهعدآ اب هک درک تیبرت اد تاناویح و
 ناسناكي دنشاب میکحو ملاع هکنیا نودب هک درک ت یبرت ناوتیم اد دارفآ «هدنیآ د لاح یگ دنذ
 دنشاب هتشادن یشقن وا دد عفند سرتو لهج ؛قلاخو بمذمهب هجوت نودب هک یناسنا «دنشاب

 ؛متسین درگلو داذآ ناسنا هب دقتعم نم متسه تیب رت رادف رط نم

 تیب رت اداهن آ رگ ا یلد .ددوخیم ادشوم هبرگ مینک اهد داذآاد شومو هبرگ رک ا اریذ
 .تشاد دنهاوخ یزیمآ تملاسم یتسیزمه رگیدکی دانک رد . مینک

 هتسدکی درک میسقت هتسد هدب رظتن هطتن كيذا ناوتپ !ددوطس نیا ناگ دنناوخ منکيمدوصت
 یبهذم نامیا هک اریذ .تدامس یحز تدوسنیادد .دن داد نامیا ادخ ربمغیب و ادخ هب هکیگاهن آ
 یبهذم نامیا نامهو دهد تاجن یتحیدب و یدامیبذا اد هتسدنیا تسا نکمم ترخآ هی دیما و
 .دناسرب یثخبکینو تدامس لحاس هب اد نانآ

 هتشادن یبهذم نامیا هک هنشاب یناسک تسا نکمم باتک نیا ناگ هننک هملاطم مودهتسد یلو
 هاد دیفعو روم یاههادزا یکی اگ وی یاهشزرو و مزیت ونییه دوخهب لسوت تروسنیارد .دنشاب
 .تسا نان آ یتخبشوخ د یلاحشوخ ؛تداعسو تاجن

 یتمب رشتک د یساعش مالسا بادک زا یئحبم هب هداشا ٩-



 شر

 هسلجكياب یتح «تسا هداس راپسبدایسب «دشابیدانسا كمك هب رگ ا ندرک مزیتوئییه دوخ
 ًاناجمو ًاراختفا مرضاحمداد هک یتسود نامنا هزیرغرطاخب نمو .ددوآ تسدب ا رف آ دیلک نا وتیم

 مزومایب امشب اد مزیتوئپیه دوخ شور
 رد دیداد هک یگ دژب فدهاب ادامش تیقفوم د مناسریم نایاب اجنیا رد اددوخ باتک نم

 اب س و .مدنموزرآ زارد و هدیچیپ هاد نیا

 مزیت ونپیه هدکشناد داجبا دوظنمب تک رش لیکشت داهنشيب

 تحتیمیطظع هسسّوم ناریا رد تسوددناد و واکجنک رخ یاهناسنا كيک هب مدنموزرآ نم

 دشاب ریز تابعش لماش هوم نیا هک «منک رثاد «ناریا دد مزیتونییه هعسوت نوناک» ناونع

 ٩- دجاو یدادمت هب لاسره هدکشناد نیادد هک :م زرین ونپیه هدکشناد شرایط 

 .دوشیداد شزومآ المع مزیتونییه ؛ناگ د نسب وند هسا :نادنبشن اد :ناعشزپ

 نیمج رم« هی ریرحت تثیه كي لماش دوخ هک :م زی ونپیه هلجم داشننا هبعش ۴
 .دوب دها وخ هرغو راکت ربخو ححصب و

 هنیظد نیررتمهم هک هعیبطل ااردام یسانتناود هیش ای : یژول وکیس اراب هبعش ۳

 .نآ ریاظن د .ینیبنشورد

 , :مز.ن ونپیه یاهباتک همج رن هبعش ۴

 یگامئهاد اب هک ؛دنهدب نیهب یداتمه تسد هک ؛منکیم داهنشیپ نادنمقالعهب نم نیاآرب اب

 مهیل وپ د یدام رظنزا «والمپ «مینک اپرب نآریارد اد یاهسّوم نینح مينا وتب نان آهبامرسو نم

 طورشم .دش دهاوخن ناداذگ هیاعرس هجوتم مه ینایذ دوشن دیاع سفت رگ ٠ متک یمن دوصت

 یت تحت نادنمقالعو ناگ ربخ یراکم عاب تک رش نیأو دوش هد رپس ناد راک هنهعب اهر هکنیارب

 دوش یربهز و ,رادا تب رفذم یارتکد رفنکی

 «3 وی: » امش تیقفوم ناهاوخ .متسه امش تاداهنشیب داظتتا دد نم

 «كوباکد ٩۵۰۲۰۲ نفلت ابو ۱۸۱ یتسب قودنص نا رهت :ین اشن |



 هدنسپ ون نیمهزآ
 رد اپ و دناهدش پاچ ای هک «دشابیم همجرت ای هتشون «دوشیم هدرب مانریزرد هک ییاهباتک
 ؛دبش دنهاوخ رشتنمو پاچ هدنیآ

 قباس رد باتک نیا ؛تاناحتما رد تیتفومزمر ای ندناوخسرد نیئآ باتک ہ١
 .دوش پاچ دیدجت تسارظن ردو هدش رشتنمو پاچ

 نیمودیاربباتک نیا :مزیتونپیه 9 سفنت قیرسط زا نابز تنکل ةجلاعم باتک ۲
 ,دوشیمهتخورف هاگشنادیوربور كلربمتوگ یشورفباتک ردرضاح لاح ردوهدشپاچ دیدجتراب

 -دوخ مانب یباتکفیلأتو همجرت لوغشم رضاح لاح رد : مزیتونپیهدوخ باتک ۳
 دوخ عون رد باتک نیا منک یمروصت دسرب نایاب كيدزن هدنبآ رد دیاش «مشابیم مزیتونپیه
 افرعتاما رک و تازجعم یملع رارسا ُهدرپ باتک نیارد هک صوصخب «دشاب بلاج و ریظن یہ

 نادرم نیا ةداعلاقراخ لامعا ,یملع زارهب دناوتیم یسک رهو «دوریم رانکب شیوارد و
 تسا لیامو دراد ج ايتحا هک یدودحو نازیمره اب لیامت تروصردو دپای تسد هداعلاقراخ

 ۱ .دورب شیپ اهتآهار ریسمرد
 ۳۰ ات و دودح رد هک تمسټ كی «بتسا یساسا و مهم تمسقود لماش باتک نیا

 تمسقو دشابیمنآ تارثا و دیاوفو مزیت ونییه دوخ دربراک ورارساهب طوبرم دشاب یم هحفص
 مزیتونپیهءاروامو رتالابیلحا رمب طوب رم دشاب یمهحفص ۲۵۰ 1۲۰۰ دودح رد هک زین مود

 ,دشابیم فوصتو نافرعو اگ ویو اهیکوجو ناضاترم یملع رارسا هب طوب رم هک دشابیم

 و «دینک مزیتونپیه ار دوخ دوب دیهاوخ رداق امش مزیتونپيهنوخ باتک هعلاطم اپ
 «دیزادناراب تسا میظعو لازیال ییورین هکار نورد یایثد دکار و هتفخ یوری دصرد ۷

 یاهیموا همه دش دیهاوخ رداق مزيتونپیهد وخ لوا یاهدلپ و یئادتپا لحا رم نامه رد

 و رترب یتیصخش دوخ زا و ,دییامن تیقفوم و یبایماک هب لیدبت ار یگدنز یونعمو یدام
 .دیزاسب رتالاو

 هدش همجرتباتک نیا .تلپناو -یج.سا رتکد هتشون ؛مزیتونپیه رارسا باتک ے۴
 ,تسا باچ هدابآو

 همج رتزینباتک نیا :ناواکناور و ناگشزپناوو .ناگشزپ یارب مزیتونپیه باتک ۵
 ۱ .تسا راشتنا و پاچ هدامآ و هدش

 يفرعم روظتمب دشابیم یسیلگنا نابزب هک باتک نیا :یشیامن مزیتونپیه باتک و
 ؛تساشیامن ةنحبم یور رد مزیتونییع هلیسوب هداعلاقراخ لامعا ندادناشن و مزیتوئپیه
 یرمعودش یتصرفرگا«ماهدرکن ادیپ | رثآ ةمج رت تصرف زوتهیل وماهدرک هعلاطم ارثآ رابود
 .دومن مهاوخ همجرت ارثآ دوپ یقاب
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 حرشب باتک نیا :مزیتونپیه یملعلئاسم راب رد نادنمشناد تاقیقحت باتک ے۷
 یملعلئاسم تابثاهرابرد .سانشنا ورو واکتاورو كشزپناور نادنشناد یاهششوک و اهشالت
 ناماد هب اههدش هتسیاوو تافارخ ندرک كاپ و یملع ريغ لئاسم ندومنادج و مزیتونییه

 رگ !مهزاب«تسا هدنام یقاب روطنیمهو «هدشهمج رت باتک نیا مراهچكي «دشابیم مزیتونپیه

 .دومن مهاوخ همجرت ارنآ هیقب دش یتصرف
 زا هک مرادرظن ردو ماهدرک یروآ ممج م زین ونپیه هراب ردیبوخ و هدنزرا رایسب یاهب اتک

 ومرداقهن یئاهنت هب نم اریز «میامن همجرت ار اهنآو مریگبكک بوخ نیمجرتم زا نتدنچ
 .میامن همجرت ار اهنآةمه هک دهدیم فافک مرمع هن

 تا رطاخ منکیم تص رفاهبش نایاپرد تقو ره :كوبا تارطاخ و یگ دنز بانک س۸
 نم هک رظن نیا زا هدنزومآ «تسا هدنزومآ و یندناوخ زین بانک نیا .مسیونیم ار دوخ

 هاگچیه ,ماهدروآ تسدینادند و کگنچاب (تفگ تیقفوم ناوتب رگا) ار دوخ یاهتیقفوم
 یراک ره رد هشيمه هکلب «دماينمغا رسهب سناش اهنتهن «دماین مغارسپ یگدنز رد سناش
 عورش هزابود «دندرک یم هسپ و میاههتشز 3 «دندمآ یم مغارسهب اهیسناشدب طف

 دشیم ژوریپ و درک یم هلمح نمهب رگید یسناشدب كي و دب فداصت كي هرابود «مدرک یم
 ؛مد رک یم عورش مهزاب و مدرک یم عورش هرابود هدنامآو و هدر روح ٹک نم و

 دشابیم تیلوفط نارودهب طوبرم هک باتک نیا لئاوا زا تمسق كي ,تجامسو یئوررپ
 نادیماان دردب نآ هعلاطم هک «تسا ندنکناجو یگ راچیبو ضرمو درد و رقف همه رسارس

 دوخناعونمهزا یکی هزرابمو یناهنتو یتسدیهت همه نیا هدهاشمو هعلاطم اب هک دروخيم

 اب یگ دنزردنم تازرابمرباس هراب رد رگید یاهتمسق ؛دش دهاوخ راودیما شدوخب تبسن
 ؟ مشق رگ داپ ار ملع نیا زوطچ «تسا مزیت ونیه هزابرد باتک رگیدیاهتمسق دشاب یمنایفا رطا

 نیس اتر وطج ؟ دمآ دوحوب یندینش یاهارحامو اهناتساد هجو ؟مدرک مزینونپیبه ار یناسک هچ

 تسکش تاقوارثکا روطچومدرک یم هزرابم دوخ تاوهشو تالیامتوودیب یل اب یئلاس لهچ
 هشیمه هک نم نمشد نیرتگ ر زب یگ دنز رسارسرد ,مدشيم زوریپ ارچو تقو هچو مدروخیم
 تالیامت :مدوب هززابم لاحردو نابیرگبتسد نآ ابرورو حبص بش «نایوزا هلغدحل ره رد

 منک یمروصتنم لاحرهب ,متسهگنجو هژراپملاحرداهنآ اب مه زونه هک «دندوبنم تاوهشو
 «دشاب یم زین هدنزومآ هدشهتشون نیریشو باذج هک لاح نیعرد نیریشو خات تارطاخ نیا

 .دشاب هتفهن نآروطس لالخرد یگدنزرد یزوریپ و هزرایم یاهلومرف تفگ ناوتب دیاش
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 تسا هدش هدافتسا ریز یاهباتک زا

 مج رتم هدنسز ون باتک یماسا هدامش

 افش نیدلاع اجش كياوست نفتشا مزیتهینام فشاک | ۽

 رايس هلادیع - مسیتهینام دارسا | ۽

 - یئاتکی دیجم سيطانغم ملع أ ۳
 5 یتالف یلع رتک د ظفاح هب دیورق زا | ۴

 اینیک رتک د - یگانج قوتح | ۵

 :-سو ریس شک د بم [زیتونپپه یسانشنادد نوما ریدنح یلئاسم | ۶

 رفن ویامه ندرک ول یلسل |  .مزیتونپیه وتا | ۷

 ہہ | یداسنا دوعسمرتک د ۱ نیدز یاههشوخ | ۸

 یگابیکش نویدامالف يگدنز و هگ وم دارن | ٩

 هاوف زیدرب صسدنهم فیلیساوف #  ناسنا و هدام | ۰

 _ هداذعیدب شک د یسح هدزاود ناسا | ۱

 - | یوم قداصدس رتکد ترخآ و یادخ دوجو یملع تابثا | ۲

 5 كباج لراک یزاس قلطم هناخراک ۱ ۳

 - ناجلگ سابع جالاح روصنم | ۴

 سب ینغ مساق رتکد مالسا رد فوصت خیرات | ۵

 یو زغ دمحم نیدلادیدس هحا وخ لیپ هدنژ تامام | ۶

 یفرطینب مشاه نیداپدا نآ لماکتو ًاثنمو تیبط :تایح | ۷

 - هداژمیدب رتک د اهمدآ باتک | ۸

 ٩ | .م خدوتس دوضفدرپ | ناسنا شیادیپ بیدسرخی  |
  | ۰یسقا اشر فوماک ڑرژ نامسآ د نیمز هدام |

  ۱یهشنآ یا هدازمظاک ۱ یحودیوادت

 یمسآک رتک د ` هشوبدوتکید | `
 یتحبش وخ ءاررد ۲



 مج رتم هدنسپ ون باتکیماسا

 یگاون دومحم وک اذ لپ سفنب نیت
 - وک اد لپ سفنب دامتعا

 5 سانص رتکد نام یسانشت اور

 ۱ :مآ 4نایلو رتکد نیلحود دوسفدرپ فل هاب رظن زا باوخ
 ۱ _ . یرونهجاوح نورد یایند

 امذآ مزد فن وتالپ یسانقناور

 - | یعانص دومحم رتکد نتخومآ یسانتناود
 كلملامیقد نالدلیرباگ حاورا دوم
 ۱ _ نیرهم دادرهم یگ ر زب نادرم ییایماک زار

 روپ رفعج یبتجم كيندياد یلاتیو اتناوک كيناكمىابفلا
 یدعاس نودب رق تی وه سميج اگ وب

 یخ رهاش گیل یک شک د یغامد یاوق زک رمت
 5 هدازعیدپ رثک د یمدآ نتو حور | ۵

 - گگنیل رتم سانشان نابزیم | ۶
 یضد مشاه مسبدیورق | ۷
 ماه رپ سو ریس فا زلراجح تیریدم یاهیدامیب | ۸

 5 یعناص زیورپ رنک د یگانج یسانشناود | ۳۹

 یلیک و هلاش نیسلف مسیدورف و دیدرف | ۰
 ت لیود ود یرناه یدنمدرف | ۱
 ین ادریش یاقآ رفاهنذ تبو یربیذبنفلئ یسدرب د مزیتونپیه | ۷

 كولملارصاف ولیاایو روصع مزیت وئپیه | ۳
 الع دمحا زنیال يداینک - یعوئصم باوخ دارسا | ۴

 تاگ رازاپ نی دل ! اهب رتکد رلدینش ناج رتکد مينادذگب هت وگج اددوح زود ۲۶۵ ! ۴۵
 ۱ - | یمارهب اضرمالغ رتک د ملع ناهج یاهینتسن اد ۳۴ت

 - | یونعم نیدلازع رتکد | یکشزپناود تاحالطما و تانل گنهرف | ۷
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 یٹامدد ناور و یسانشناور

 یکشزپناود هصالخ
 یعیبط ریغ یسانشناور
 ریک ارس داشین اب وا

 قطثم و ناف رع

 هفسلف لگاسم

 دیورف یسانشفاود ینابم

 یصختش سیطانم
 اهشایب غرذ

 (حود شزدو) اگ وپ - اهتاه

 (ونیرتون) متا نددد حبش
 دارا تردق

 ناسنا لماکتو شیادیپ

 ناسا رقم تآزرجعم

 باوخو رکف
 یک وج هفسلف ایو دنع یفحمرارسا

 زود ملع رطت زا هذود تیبها

 هغسلفو نيد درملقرد حور

 یتاپالت و مزیتونپیه دارسا
 ملع ناهج یاهینتسن اد

 یتسه همش رس
 زورما دوعشاب یحو

 هدنمپ ون

 تمکح دیعس رثک د

 یساپسریم رتک د
 یدابودرا رتکد

 تیرگسناس نئمنا
 لساد دنا رت رب

 لساد دنارثرب

 لاه - س نیولاک
 رايس هّلْأدبع

 ناگ دزاب سدنهم

 یخرهاش لضفلا وبا کلیو سک رام دوسفدرپ

 وک اڈ لپ

 ددوق ساموت

 ییابدآاضرمالغ سدنهم

  Fار ۸

 ریحلاوذ رهچونم

 ل ویس هبحا تک د

 یدابودرآ

 یجئاوحلاباب هئارصن

 یناحبسرفج

 دمحم دیس جاح همالاع

 یئابطابط نیسح
 یزا ریش مرام رصاث

 ناداش خرفرتکد

 يدامع ملاک

 رگ ذرب هوا

 نی رهم دادرهم

 داد فمحأ



 مارآ دیحا رگنیدورش نیدا

 - . | ییابدا اضرمالفسدنهم | ویداد جاوما ای معش سح بیاجع | ۷۲ |

 سس


